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  البحث اجلامعي
  البالغة يف سورة الفاحتة

  )دراسة حتليلية بالغية(
  )S-1(قدمها الباحث الستكمال الشروط املقررة للحصول على درجة سرجانا 

 بكلية العلوم اإلنسانية والثقافة شعبة اللغة العربية وأدا
  

  اعداد 
  حممد سبحان حيي 

۰٦۳۱۰۰۲۹  
  حتت اإلشراف

 املاجستري، رضوان
۱۹۷۱۰۵۱۹۱۹۹۹۰۳۱۰۰۲ 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

  شعبة اللغة العربية وأدا
  كلية العلوم اإلنسانية والثقافة

  ماالنج اإلسالمية احلكومية براهيم إمولنا مالك جامعة 
۲۰۱۰ 



 أ
 

  

  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
  ۰۳٤۱- ۵۵۱۳۵٤ :رقم اهلاتف.  ماالنج۵۰شارع غاجايانا رقم : العنوان

  
  قرار الباحثإ

  
  :أقسم باهللا عز جالله الباحث يف كون البحث ونتائجه

  حممد سبحان حيي:      االسم
  ۰٦۳۱۰۰۲۹:     رقم التسجيل

  )دراسة حتليلية بالغية(البالغة يف سورة الفاحتة :  موضوع البحث
نات واقتطفاته البيا، ألف وصنفه خالصا وحمضا من ابتكاره وابتداعه بعون اهللا سبحانه وتعاىل له

إضافة إىل ذلك استشار الباحث إىل املشرف املقرر واملعني حىت . من املراجع املتنوعة إكماال لبحثه
  .يبدو ويصبح حبثا متواضعا

  
  

 
  

  ،الباحث                                                                            
  
  حممد سبحان حيي                                                                        



 أ
 

 كلية العلوم اإلنسانية والثقافة
  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

  ۰۳٤۱- ۵۵۱۳۵٤ :رقم اهلاتف.   ماالنج۵۰شارع غاجايانا رقم: العنوان
  

  تقرير جلنة املناقشة
  :ه الباحثقد أجريت املناقشة على البحث اجلامعي الذي كتب

  حممد سبحان حيي:       االسم
  ۰٦۳۱۰۰۲۹:     رقم التسجيل

  )دراسة حتليلية بالغية( البالغة يف سورة الفاحتة :  موضوع البحث
يف قسم اللغة العربية وأدا بكلية ) S-I(وقررت اللجنة بنجاحه واستحقاقه درجة سرجانا 

  .إىل ما هو أعلى من هذه املرحلةالعلوم اإلنسانية والثقافة كما يستحق أن يلتحق بدراسته 
  جملس املناقشة

  )        (        املاجستري،رضوان:األستاذ .۱
 
  )        (        املاجستري،نور هادي:األستاذ .۲
 
 )        (        املاجستري،أمحد خليل:األستاذ .۳

 
  ٢٠١٠ مايو ٧ حتريرا مباالنج،                                                             

  عميد كلية العلوم اإلنسانية والثقافة                            
  

  
  املاجستري،  احلاج محزاويندسالدكتور

 ۱۹۵۱۰۸۰۸۱۹۸٤۰۳۱۰۰۱:رقم التوظيف
  



 أ
 

 كلية العلوم اإلنسانية والثقافة
  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

  -۰۳٤۱- ۵۵۱۳۵٤: م اهلاتفرق.  ماالنج۵۰شارع غاجايانا رقم : العنوان
  

  تقرير املشرف
  

  :نقدم لكم أنّ هذا البحث اجلامعي الذي كتبه الباحث
  حممد سبحان حيي:       االسم

  ۰٦۳۱۰۰۲۹:     رقم التسجيل
  )دراسة حتليلية بالغية(البالغة يف سورة الفاحتة :   موضوع البحث

زمة الستيفاء الشروط أمام وقد نظرنا فيه بإمعان النظر وأدخلنا فيه بعض التصحيحات الال
يف قسم اللغة العربية وأدا بكلية ) S-I(جلنة املناقشة إلمتام الدراسة واحلصول على درجة سرجانا 

 .وتقبل منا فائق االحترام وجزيل الشكر. ۲۰۱۰-۲۰۰۹العلوم اإلنسانية والثقافة للسنة الدراسية 
  

 
 

  
  ٢٠١٠ مايو ٧ ريرا مباالنج،حت                                          

  ،املشرف                          
  

  املاجستري، رضوان                         
  ١٩٧١٠٥١٩١٩٩٩٠٣١٠٠٢:رقم التوظيف                        
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  وزارة الشؤون الدينية            
 كلية العلوم اإلنسانية والثقافة                              

  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
  ۰۳٤۱- ۵۵۱۳۵٤ :رقم اهلاتف.  ماالنج۵۰شارع غاجايانا رقم : العنوان

  
  تقرير عميد الكلية

  
  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  :قد استلمت اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج البحث اجلامعي الذي كتبه الباحث
  مد سبحان حييحم:       االسم

  ۰٦۳۱۰۰۲۹:     رقم التسجيل
  )دراسة حتليلية بالغية(البالغة يف سورة الفاحتة :   موضوع البحث

  
يف قسم اللغة العربية وأدا بكلية العلوم اإلنسانية ) S-I(للحصول على درجة سرجانا 

  .۲۰۱۰-۲۰۰۹والثقافة جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج للعام الدراسي 
  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  
  ٢٠١٠ مايو ٧ حتريرا مباالنج،                                                  

  عميد كلية العلوم اإلنسانية والثقافة                                                              
  

  املاجستري،  احلاج محزاويندسالدكتور                                            
  ۱۹۵۱۰۸۰۸۱۹۸٤۰۳۱۰۰۱ :رقم التوظيف                                                       
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  الشعار
  

  )۳: الزخرف(إنا جعلْناه قُرآنا عرِبيا لَعلَّكُم تعِقلُونَ : قال تعاىل
  

  .كم من قارئ والقران يلعنه
Begitu banyak nya orang yang membaca Al-Qur’an dan Al-
Qur’an melaknati orang tersebut. 

  .خريكم من تعلّم القران و علّمه
Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang mau belajar Al-
Qur”an Serta mengamalkannya. 

  :وقال الشيخ العمريطي
  *إذالفىت حسب اعتقاده رفع

  من مل يعتقد مل ينتفعوكل         
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  اإلهداء
  

  :أهدي هذا البحث اجلامعي إىل
والدي احملترمني احملبوبني عسى اهللا أن يرمحهما كما ربياين صغريا وحفظهما اهللا وأبقامها يف .۱

 .سالمة اإلميان واإلسالم يف الدنيا واآلخرة
 من اجلهل عسى اهللا أن ينفعين أساتذيت ومشاخيي املكرمني الذين علموين العلوم وأبعدوين.۲

 .بعلومهم وجعلهم اهللا من العابدين اآلمنني الساملني يف الدارين
 .إخواين وأخويت احملبوبني عسى اهللا أن جيزيهم أعماهلم.۳
 .زمالئي يف اهللا ومن أحبين وأحسن إىل نفسي.٤
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 ملخص
  

شعبة . البحث العلمي). دراسة حتليلية بالغية (البالغة يف سورة الفاحتة. ۲۰۱۰. حممد سبحان حيي
امعة مولنا مالك إيم اإلسالمية احلكومية اجلاللغة العربية وأدا، كلية العلوم اإلنسانية والثقافة، 

  .حممد رضوان املاجيستر: املشرف. ماالنج
  البالغة يف سورة الفاحتة: الكلمة الرئيسية

 يستطيع القارئ أن يفهم املعىن يف سورة الفاحتة أن. كانت سورة الفاحتة من البالغة     
 أصول أما املعاىن.والبديع، البيان، املعاىن وهي. البالغة ثالثة األقسام. فيحتاج القارء إىل البالغة

 و علم هق لسيوقواعد يعرف ا كيفية مطابقة الكالم ملقتضى احلال حبيث يكون وفق الغرض الذي 
يبحث عن شكل األلفاظ من   علموأما البيان.يطلبه احلال أم مل يطابقيعرف به هل طابق الكالم ما 

تزين  وأما البديع .حيث تبيينها للمعاين هل ىف صيغة احلقيقة اردة او املشبهة او ااز او الكناية
يف هذا البحث، تبحث الباحث عن . نظريةااللفاظ أواملعاين بألوان بديعة من اجلمال اللفظي أواملعنوي

إضافة إىل ذلك، حيتاج . ملعاىن اليت تدلّ على معاىن السورة الفاحتة ككالم اخلربيةو اإلنشائية وغريهاا
   .القارئ بالغة املعاىن لفهم معاىن السورة الفاحتة

. وهو منهج الكيفي الوصفي. إضافة إىل ذلك، حتتاج الباحث على املنهج يف هذا البحث
وأما الوصفية للبحث عن البيانات . صفية من املعاىن يف سورة الفاحتةالكيفية النتجاه على البيانات الو

  . املعاىن يف سورة الفاحتة

. وهى القران الكرمي. فاملصدر الرئيشية. تتكون يف هذا البحث املصدر الرئيشية واملصدر الثانوية
  .الكتب اليت تتعلق ذا البحثواملصادر اإلضافية 

كالم اخلرب ومن بالغة املعاىن ،  املعاىن اليت تضمن يف سورة الفاحتةتعرف الباحث أن توجد بالغة
  .الفصل و الوصل، التقييد، واإلنشاء



 أ
 

 اخلربية و الكالم  الكالم على قسمني وهىينقسمالكالم الفاحتة من جهة تكون سورة ت
 رب ،ِللَِّه الْحمد ،الرِحيِم الرحمِن اللَِّه ِبسِم وأما الكالم اخلربية يف سورة الفاحتة هى كلمة،اإلنشائية
نالَِميِن الْعمحِحيِم الراِلِك ،الرِم مويِن يالد ، اكد ِإيبعن,ُ اكِإي ِعنيتسِر  ،نوِب غَيضغِهم الْملَيع,ْ 
  .اهدناالفاحتة هى كلمة  يف سورة الكالم اإلنشائيةو .علَيِهم أَنعمت الَِّذين ِصراطَ
التقييد  ،التقييد بالنعت  على ثالثة أقسام وهيينقسمالتقييد الفاحتة من جهة تكون سورة ت

 ،الرِحيِم ،الرحمن يف سورة الفاحتة  هى كلمة التقييد بالنعتوأما . التقييد بالبدل، بالعطف النسق
بالعطف  التقييدوأما .الضالِّني  والَغَيِر الْمغضوِب علَيِهمو لْعالَِمينرب ا،  الْمستِقيِم،الديِن يوِم ماِلِك
 يف سورة الفاحتة  هى التقييد بالبدلوأما .وال الضالني،نستِعني ِإياك و يف سورة الفاحتة  هى النسق
  .غري املغضوب عليهم،.علَيِهم أَنعمت الَِّذين ِصراطَ

 غَيِر ،نستِعني وِإياك نعبد ِإياك هى يف سورة الفاحتة الوصلالفاحتة من جهة رة تكون سوت
ِهملَيِب عوضغالَالْمو  الِّنيا الفصل.الضيف سورة الفاحتة هى و أم اكِإي دبعن اكِإيو ِعنيتسا و نِدناه  

 .الْمستِقيِمالصراط 
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 كلمة الشكر والتقدير
 

احلمد هللا الذي جعل اإلسالم دين القومي وأرشد عباده إىل الصراط املستقيم والصالة والسالم 
على سيدنا حممد األمني سيد املرسلني وعلى آله وصحبه أمجعني وجعلنا اهللا منهم الساملني يف الدارين 

  :أمني، أما بعد
ه، ينبغي على الباحث الشكر والتقدير إليه سبحانه وتعاىل فقد انتهى هذا البحث بتوفيق اهللا جل جالل

 اهم هذأقدم شكري وتقديري إىل من س، ذلكإضافة إىل . حىت يزيد اهللا له علوما نافعة ومربوكة
  :البحث املبارك وهم

الربوفيسور الدكتور إمام سوفرايوغا كرئيس جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية . ١
  .مباالنج

  .األستاذ الدكتور أندوس كياهي احلاج محزاوي املاجستري كعميد كلية العلوم اإلنسانية والثقافة. ۲
األستاذ الدكتور أمحد مزكي املاجستري كرئيس شعبة اللغة العربية وأدا واملشرف للباحث وظريفا . ٣

  .ب حبثا جيدا على توجيهاته القيمة وارشاداته الوافرة يف كتابة هذا البحث اجلامعي حىت كت
جزا ، أبوي احملترمني ومها يربياين ويدعوا يل وحيثاين على التقدم والتطور لنيل النجاح يف الدارين. ٤

  مها اهللا أحسن اجلزاء يف الدنيا واألخرة، أمني
  .أساتذيت الذين علموين العلوم صابرين وخملصني لوجه اهللا ولو حرفا واحدا. ۵
غة العربية وأدا الذين يساعدونين يف كل شيئ حىت ال أستطيع أن زمالئي األحباء يف شعبة الل. ٦

  .أذكر واحدا فواحدا منهم
أمني، وأرجو أن يكون هذا . جزاكم اهللا أحسن اجلزاء وكتب لكم أضعاف احلسنات يف الدارين

وإن وجد فيه األخطاء أرجو منكم .البحث اجلامعي يعم نفعه يل خاصة وجلميع القراء األعزاء عامة
 .إلصالح وأطلب العفو من كل هفوةا

  ،الباحث                                                               
  

 حممد سبحان حيي                                                  
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  الفهرسات
  موضوع البحث

      أ  ..................................................إقرار الباحث
 ب  .................................................تقرير املشرف

   ج .............................................تقرير جلنة املناقشة
  د  ........................... رئيس شعبة اللغة العربية و أداتقرير

  ح .............................................تقرير عميد الكلية
  و .........................................................شعار

  ز .......................................................هداءاإل
 خ .......................................................ملخص

  ي .........................................لمة الشكر والتقديرك
  ذ ....................................................الفهرسات
  ۱  ..................................................مقدمة: الباب األول

  ۱  ....................................................خلفية البحث.أ
  ٢  .................................................. أسئلة البحث.ب
  ٢  ................................................. البحث أهداف.ج
  ٣  .................................................... البحثمهيةأ.د

  ٣  ................................................حتديد البحث.هـ
  ٣  ..................................................هيكل البحث.و
  ٤     .................................................. منهج البحث.ز

  ٤      ..............................................نوع البحث.۱
  ٥       .........................................مصادر البيانات.۲
  ٥      ..............................................أداة البحث.۳



 أ
 

  ٥      ....................................إجراءات مجع البيانات.٤
  ٥      ...................................أساليب حتليل البيانات.۵
  ٦      ..     ....................................البحث النظري: الباب الثاين

  ٦   ............................................... البالغةتعريف.أ
  ٧  ...........................................عناصر البالغة. ب

  ٧  ........................................بالغة الكالم.۱
  ٩ ..... ...................................بالغة املتكلّم.۲

       ١٠  ............................................. البالغةأقسام. ج
  ١٠ .....     ...................................علم املعاىن.۱

  ١١ ... .......................................كالم .)أ
  ١١ .................................الكالم اخلربية. )۱

  ١١ ........... ..................أقسام اخلرب.)أ
  ١١ ...............................كالم اإلنشائية.)۲

  ١١ ........................... أقسام اإلنشاء.)أ
  ١٣ .........................................التقييد. )ب

  ١٣ ...........................التقييد بالنعت.)۱
  ١٤ .....................التقييد بعطف النسق.)۲
  ١٤ ............................التقييد بالبدل.)۳

  ١٤  ..............................الفصل والوصل. )ج
  ١٥ ...........................مواضع الفصل.)۱
  ١٦ .......................... مواضع الوصل.)۲

  ١٦ ..........................................علم البيان.۲
  ١٦ .........................................علم البديع.۳

  ١٧ ...............................عرض البيانات و حتليلها:الباب الثالث
  ١٧ ...........................................حملة عن سورة الفاحتة.أ



 أ
 

     ١٩       ......................................عرض البيانات و حتليلها. ب
  ٤٥         ...............................................االختتام:الباب الرابع

  ٤٥   .....................................................      اخلالصة. ۱
  ٤٥  ...................................................       االقتراحات.۲

  ٤٧..........................................         ........... العربيةاملراجع
 ٤٩  ........................       ............................املراجع األجنبية
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  الباب األول
  مقدمة

  خلفية البحث. أ
ىل يف اقال تع. بينات من اهلدى والفرقانوالقرآن هو كتاب اهللا رمحة للعاملني و

القرآن الكرمي ﴿إنَّ هذا القُرآنَ يهِدي ِللَّيت هي أقْوم ويبشر املؤمنني الَّذين يعملُونَ 
 فالبد للمسلمني أن يؤمنوا بالقرآن الكرمي ۱.الصاِلحاِت أنَّ لَهم أجرا كَِبيرا﴾

ويتفكروا به ويتدبروا معانيه، ألن هذا الكتاب العزيز يهدي للمسلمني إىل سبيل احلق 
  .حىت يكونوا مسلمني إسالما كآفة

إنّ القرآن هو كالم اهللا املعجز املرتل على خامت األنبياء واملرسلني بواسطة 
ب يف املصاحف املنقول إلينا بالتواتر املتعبد بتالوته األمني جربيل عليه السالم املكتو

  ۲.املبدؤ بسورة الفاحتة املختتم بسورة الناس
كما عرفنا أن اللغة املستعملة يف القرآن العظيم هي اللغة العربية ولذلك جيب 

ىل يف اكما قال اهللا تع. على كل مسلم أن يتعلم اللغة العربية، ألا مفتاح لفهم القرآن
 ۳.ه قُرآنا عرِبيا لَعلَّكُم تعِقلُونَ﴾ا العزيز ﴿إنا جعلْنكتابه

اللغة العربية هي الكلمات الىت يعرب ا العرب عن أغراضهم، وقد وصلت إلينا 
والعروض والبالغة وهلا ثالثة عشر علما منها الصرف والنحو والرسم . بطريق النقل

ومن أهم تلك العلوم . وتاريخ األدب ومنت اللغةوالقوايف والشعر واإلنشاء واخلطابة 
  ٤. و البالغةهي علم النحو والصرف

  .ملّا وضع علم الصرف للنظر ىف أبنية األلفاظ
  إعراب ما تركب منها ووضع علم النحو للنظر ىف 

  :وهو ثالثة علوم ، للنظر ىف أمر هذا التركيب البالغةوضع 
                                                

  ۹: سورة اإلسراء.  1
  ۸: ص. دار الكتب اإلسالمية.م۲۰۰۳/ هـ ۱٤۲٤، التبيان ىف علوم القرآن، حممد علي الصابوىن.  2
  ۳: سورة الزخرف .  3
  ۸-۷: ، ص۱۹۸٤، دار الفكر، بريوت، جامع الدروس العربية. مصطفى الغالييىن.  4
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 تأدية املعىن الذي يريده املتكلم إليصاله ما حيترز به عن اخلطأ ىف: العلم األول 
  ويسمى علم املعاين، إىل ذهن السامع

ما حيترز به عن التعقيد املعنوي أي عن ان يكون الكالم غري : العلم الثاين 
  ويسمى علم البيان ، واضح على املعىن املراد
ع تابع ويسمى علم البديع فعلم البدي، ما يراد به حتسني الكالم: العلم الثالث 

 هلما إذ ما يعرف التحسني الذايت وبه يعرف التحسني العرضي والكالم باعتبار املعاين
فظ ألن النظر ىف الفصاحة إىل جمرد اللفظ دون والبيان يقال انه فصيح من حيث الل

  ٥.املعىن
سورة الىت وجب على مجيع املسلمني الفاحتة ألا املعاىن سورة وتدرس فيه عن 

ن حيسن قرأة الفاحتة  وفهم أفينبغى على كل املسلمني  األركان من الصالةألا أحد 
معانيها ألن معىن اخلشوع يف القرأة بأن يقرأ الفاحتة حبسن القرأة وهى أن يؤيت احلرف 
حقها من خمارج احلرف و صفاا وأن يتفكّر و يتدبر معانيها من األمر و النهىي 

  . والتمجيد و غري ذلك من غميد املعاىنوالوعد والوعيد و التهميد والتعدمي
  أسئلة البحث. ب

  .يبحثاعتمادا على ما تقدم من خلفية البحث فيمكن للباحث أن 
 ؟ املعاىن علم ما البالغة يف سورة الفاحتة من جهة

  أهداف البحث. ج
بعد ما عرض الباحث أسئلة البحث فكان الباحث حمتاجا إىل األجوبة من 

 أسئلة البحث لذلك للباحث أهداف خاصة يف عملية هذا األسئلة املذكورة يف
 .يف سورة الفاحتة من جهة علم املعاىنالبالغة هو معرفة البحث، 
 
  

                                                
  ٦:هـ ص۲۰۰۱/۱٤۲۲، دار الكتب العلمية، غة يف املعان والبيان والبديع جواهر البال. ،السيد امحد اهلامشي 5
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  أمهية البحث. د
  :يرجوا الباحث أن يعود نفع هذا البحث إىل

 الباحث. ۱
 وخصوصا عن سورة الفاحتةليكون وسيلة مواصلة إىل تنمية معرفته يف حتليل 

  . سورة الفاحتة املضمونة يفدراسة املعاىن
 طلبة شعبة اللغة العربية. ۲

 وتشجيعهم يف إقامة دراسة القرآن السورة الفاحتة معاين لترقية الطالب يف فهم
 .العزيز

 حتديد البحث. هـ
 ، االلتفاتحيتمل  الذيعلم املعاىن  عنالعلم املعاىنلوسع جمال البحث يف 

 كالم ،مسند واملسند ،  مجلة اإلمسية والفعلية ،القصر، اإلجياز واملساواة واإلطناب 
 كالم ۱( عن الباحث حبث لذلك  وغري ذلكالفصل و الوصل، التقييد، اخلرب واإلنشاء

تضمن ىف  أم القرأن سورة  اليتال الفصل و الوصل ۳( ،التقييد ،اإلنشاء ۲(اخلرب 
   الفاحتة

  هيكل البحث.و
  :يليوهيكل البحث يف هذه احملتويات وهو كما 

 هدافاألوة سئلاألو حيتوي على مقدمة هذا البحث:   الباب األول
  . منهج البحثهيكله وووأمهيته والتحديد 
تعريف : البحث النظرييتكون على :   الباب الثاين

، الفصل و الوصل، الكالم، معاىن، أقسام البالغة ،عناصرالبالغة،البالغة
  .علم البديع،علم البيان،التقييد

حملة سورة :عرض البيانات وحتليلها يتكون على :  ثالباب الثال
  .سورة الفاحتةعرض البيانات وحتليل الالفاحتة و 
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 واملراجعقتراحات واالاخلالصة  :ةمتاخليتكون على ا:   الباب الرابع
 .لتكميل البحث

  
  منهج البحث. ز

 نوع البحث.١
 

وألجل . يزةقبل أن يبدأ الباحث البحث العلمي فوجد كثريا من املسائل املتم
ألنه يوجد كثريا من مناهج . ذلك على الباحث أن يبني املنهج املناسب ذا البحث

البحث لكن ليس كلها موافقا باألهداف املقصودة يف إجراء البحث ولذلك كان 
فاملنهج الذى استخدم الباحث . الباحث قد يشعر يف اختيار املنهج املوافق ذا البحث

وهو البحث الذى يعتمد على ) Deskriptif(الوصفي يف هذا البحث هو البحث 
قيقا ويعرب عنها دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد يف الواقع، ويهتم بوصفها وصفا د

  (Kualitatif)وكذلك استخدم الباحث طريقة البحث الكيفي.كمياتعبريا كيفيا أو
. شخص مبحوثلسان من الكلمات املكتوبة أو من  النتاجه على البيانات الوصفية

 ٦ين يقصد ذه الطريقة إعطاء الظواهر كما هيذوقال أمني ال
 
 
 
 
 
 
  

                                                
6
  Moeloe

 

ng MA, Lexy J. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosda 

karya 
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  مصادر البيانات.٢
ومصادر البيانات يف هذا البحث تنقسم على املصادر الرئيسية واملصادر 

واملصادر الثانوية مأخوذة من  القران الكرميفاملصادر الرئيسية مأخوذة من . ۷الثانوية
 ذا البحثالكتب اليت تتعلق.   

  أداة البحث.٣
األدوات هي آلة مستخدمة لشبك املعلومات وحتليلها، أو هي آلة و وسـيلة             

فاآللة األساسـية ىف    . تستعمل ىف مجع البيانات لتسهيل عملية البحث وحسن نتيجته        
البحث الكيفي هي الباحث نفسه، لذلك يكون الباحث آلة هلذا البحث، وهو يقـوم              

ا وتنظيمها وتفسريها وعرضها وختفيضها وحتقيقها واسـتنباط     جبمع البيانات وتصنيفه  
  .نتيجة البحث

 جراءات مجع البياناتإ.٤
فيعمل . حيتاج الباحث على دقة طريقة ىف مجع البيانات لنيل البيانات الدقيقة

البالغة الباحث يف إجراء مجع البيانات جبمع الوثائق أو الكتب الىت تتضمن عن 
  .املعانية
 ليل البياناتأساليب حت.٥

بعد أن جيمع الباحث البيانات يف هذا البحث فكان الباحث حيللـها حتلـيال              
هي البالغة ىف التفـسري الفاحتـة   وأما حتليلها ). Content Analysis(مضمونا 

  .لشيخ ياسني أمشوىن
  

 
 
 

                                                
7 Arikunto, Suharsemi. 

 

2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Cet13 (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta), 

 

Hal: 83 
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  الباب الثاين
 البحث النظرى

  تعريف البالغة.أ
 إذا وصل إليه وبلغ – فالن مراده بلغ: البالغة لغة الوصول والإلنتهاء يقال 

وتقع يف اإلصطالح وصفا ،  إذا انتهى إليها و مبلغ الشيء منتهاه–الركب املدينة 
  .۸للكالم واملتكلم فقط دون السامع

أن يكون الكالم فصيحا فنيا  البالغة: يف تيسري البالغة۹شيخ أمحد قالشوقال 
طن الذي قبل فيه واألشخاص الذين قويا يترك ىف النفس أثر خالّبا و يالئم املو

  . ۱۰خياطبون
بعبارة صحيحة فصيحة هلا يف النفس أثر البالغة هى تأدية املعىن اجلليل واضحا 

مع مالءمة كل كالم للموطن الذى يقال فيه و األشخاص الذين خياطبون و ، خالّب
يف و املبالغة و بلغتها غريي ، بلغت الغاية إذا انتهيت إليها: البالغة مأخوذ من قوهلم 

الشيء اإلنتهاء إىل غايته فسميت البلغة بلغة ألنك تتبلّغ ا فتنتهي بك إىل ما فوقها 
إلا تؤديك إىل األخرة و البالغ أيضا التبليغ ، ويقال الدينا بالغ. وهى البالغ أيضا

 تؤديك اىل االخرة الدنيا بالغ ألا: بالغ للناس أى التبليغ ويقال  هذا: ومنه 
ويقال بلغ الرجل بالغة اذا هذا بالغ للناس اي تبليغ : ا التبليغ ومنه لبالغ ايضوا

البلغة التقرب من : أعرايبقال  كما يقال نبل الرجا نبالة اذا صار نبيال، صار بليغا
والداللة بقليل على كثري وقال عبد احلميد بن حيىي ، والتباعد من الكلفة، البعيد

الفهام من اقرب وجوه الكالم ةقال ابن املعتز البالغة البلوغ البالغة تقرير املعىن ىف ا
، ومل يطل سفر الكالم وقال العتايب البالغة مد الكالم مبعانيه اذا قصراىل اىل املعىن 

                                                
  ۳۱: هـ ص۲۰۰۱/۱٤۲۲، دار الكتب العلمية،  جواهر البالغة يف املعان والبيان والبديع ،السيد امحد اهلامشي 8

فحفظ ونشأ يف طلب العلم منذ نعومة أظفاره وال حظته العناية اإلهلية من صغره ، م۱۹۱ولد يف مدينة حلب سنة ، الشيخ أمحد بن عبد القادر القالش 9
  .  سنة باإلضافة إىل بعض املنظومات األخرى۱۳ألفية ابن مالك وعمره 

  ٩: هـ ص١٩٩٥/١٤١٦،مزيدة وممنقحة، تيسري البالغة،  الشيخ امحد قالش: املرجع السابق10
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وحسن التأليف اذا طال وقال عبد اهللا بن املقفع البالغة ملعان جتري ىف وجوه كثرية 
ىف احلديث ومنها ما يكون ىف االستماع فمنها ما يكون ىف االشارة ومنها مايكون 

شعرا ومنها ما يكون ابتداء ومنها ما  ومنهاما يكون ومنها ما يكون ىف االحتجاج
يكون جوابا ومنها ما يكون سجعا ومنها ما يكون خطبا ومنها ما يكون رساؤل 
فعامة هذه االبواب الوحي فيها واالشارة اىل املعىن ابلغ واالجياز هو البالغة 

وهي ىف حالة الينجع فيها القول والينفع فيها إقامة سكوت يسمى بالغا جمازا فال
إما عند جاهل اليفهم اخلطاب او عند وضيع اليرهب اجلواب أو ظامل سليط  احلجج

يعرى أوجيلب الشر حيكم باهلوى واليرتدع بكلمة التقوى واذا كان الكالم 
 .فالسكوت اوىل

  البالغة  عناصر.ب

 بالغة الكالم.١

البالغة يف الكالم مطابقته ملااليقتضيه حال اخلطاب مع فصاحى الفاظه مفردها 
ومركبها اي مقتضى احلال هو مايدعو اليه االمر الواقع اي ما يستلزمه مقام الكالم 

ولن يطابق احلال اال اذا كان وفق ،  خمصوصواحوال املخاطب من التكلم على وجه
البالغة وقوم ىف البيان واملنطق فللسوقة كالم واعتبار طبقام ىف ، عقول املخاطبني

مراء فن اخر ال يسد ولسراة القوم واأل، اليصلح غريه ىف موضعه والغرض الذي يبىن له
مسده سواه من اجل ذلك كانت مراتب البالغة متفاوتة بقدر تفاوت االعتبارت 

قي صعدا اىل واملقتضيات وبقدر رعايتها يرتفع شأن الكالم ذىف احلسن والقبح ويرت
ويعجز االنس واجلن ان يأتوا مبثله ولو كان ، وختور القوى، حيث تنقطع الألطماع

وتلك مرتبة اإلعجاز الىت خترس عندها ألسن الفصحاء لو تاقت ، بعضهم لبعض ظهريا
اىل العبارة وقد عرف باخلرب املتواتر ان القران الكرمي نزل ىف أرقى العصور فصاحة 

ه سد السبل أمام العرب عند ما صاح عليهم صيحة احلق فوجفت وامجلها بالغة ولكن
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وحقت للكتاب العزيز (قلوم وخرست شقاشقهم مع طول التحدي وشد النكري 
  )الكلمة العليا

و حال خلطاب و يسمى باملقام هو األمر احلامل للمتكلّم على أن يورده عبارته 
  .على صورة خمصوصة

ب هو الصورة املخصوصة اليت تورد عليها واملقتضى يسمى اإلعتبار املناس
  . العبارة

  مثال املدح حال يدعو إليراد العبارة على صورة اإلطناب 
  و ذكاء املخاطب حال يدعو إليرادها على صورة اإلجياز 

  فكلّ من املدح و الذّكاء حال و مقام
  و كلّ من اإلطناب و اإلجياز مقتضى

جياز مطابقة للمقتضى وليست البالغة و إيرد الكالم على صورة اإلطناب أو إل
إذا منحصرة ىف إجياد معان جليلة وال ىف اختيار ألفاظ واضحة بل هي تتناول مع 

هو إجياد أساليب مناسبة للتأليف بني تلك املعاين واأللفاظ مما (هذين األمرين أمرا ثالثا
مكنه ىف نفسه امع فتألن البالغة كل ماتبلغ به املعىن قلب الس، )يكسبها قوة ومجاال

 نفسك مع صورة مقبولة ومعرض حسن وامنا جعلنا حسن املعرض وقبول كتمكنه ىف
 رثة ومعرضة خلقا مل يسم ألن الكالم إذا كانت عبارته، الصورة شرطا ىف البالغة

، فعناصر البالغة إذا لفظ ومهىن. ن كان مفهوم املعىن مكشوف املغزىبليغا وإ
مث دقة ىف اختيار الكلمات واألساليب على ،  وحسناوتأليف لأللفاظ مينحها وتأثريا

 ومواقعه وموضوعاته وحال السامعني والرتعة النفسية الىت حسب مواطن الكالم
تتملكهم وتسيطر على نفوسهم فرب كلمة حسنت فة موطن مث كانت مستكرهة 
فة غريه ورب كالم كان ىف نفسه حسنا خالبا حىت إذا جاء ىف غري مكانه وسقط ىف 

  ۱۱.لسهام الناقدين مسقطه خرج عن حد البالغة وكان عرضا غري

                                                
  ۲٤:هـ ص۲۰۰۱/۱٤۲۲، دار الكتب العلمية، جواهر البالغة يف املعان والبيان والبديع . ،السيد امحد اهلامشي 11
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  بالغة املتكلم. ٢
بالغة املتكلم هي ملكة ىف النفس يقتدر صاحبها ا على تأليف كالم بليغ 

أي أن اهليئة والصفة الراسخة . مطابق ملقتضى احلال مع فصاحته ىف أي معىن قصده
  عن املعاين اليت يريد إفادا لغريهالثابتة ىف نفس النتكلم ميكنه بولسطتها أن يعرب

فلومل يكن ذا ملكة ا على التصرف ىف ، بعبارات بليغة أي مطابقة حلال اخلطاب
مل يكن ، وبيان بديع بالغا من خماطبة كل ما يريد، أغراض الكالم وفنونه بقول رائع

وهذه جيب أن ، بليغا وإذا البد للبليغ أوال من التفكري ىف املعاين اليت جتيش ىف نفسه
فيها أثر االبتكار وسالمة النظر وذوق تنسيق تكون صادقة ذات قيمة وقوة يظهر 

ىل األلفاظ الواضحة املؤثرة املالئمة فألف  فإذا مت له ذلك عمد إترتيبهااملعاين وحسن 
  .بينها تأليفا يكسبها مجاال وقوة

ر الزم فالبالغة ليست ىف اللفظ وحده وليست ىف املعىن وحده ولكنها أث
لسالمة تألف هذين وحسن انسجامهما وقد علم أن البالغة أخص والفصاحة اعم 

: االول . ألا مأخوذة ىف تعريف البالغة وأن ابالغة يتوقف حصوهلا على أمرين
متييز الكالم الفصيح من غريه : والثاىن ، االحتراز عن اخلطأ ىف تأدية املعىن املقصود

وتة تعلو وتسفل ىف الكالم بنسبة ما تراعي فيه هلذا كان للبالغة درجات متفا
احلال وعلى مقدار جودة ما يستعمل فيه من األساليب ىف التعبري والصور مقتضيات 

وأسفلها ، البيانية واحملسنات البديعة وأعلى تلك الدرجات ما يقرب من حد اإلجاز
يوانات العجم ما اذا غري الكالم عنه اىل ما هو دون التحق عند البلغاء بأصوات احل

  ۱۲.وإن كان صحيح اإلعراب وبني هذين الطرفني مراتب عديدة
 
 
  

                                                
  ۲۷:هـ ص۲۰۰۱/۱٤۲۲، دار الكتب العلمية، جواهر البالغة يف املعان والبيان والبديع . ،السيد امحد اهلامشي  : ع السابقاملرج12
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  أقسام البالغة.ج
  و البديع،البيان،تقسم البالغة يف ثالثة فنون وهى املعاىن

  املعاىن. ۱
ال حبيث يكون حلعلم املعاىن أصول وقواعد يعرف ا كيفية مطابقة الكالم ملقتضى ا  

لم يعرف به هل طابق الكالم ما يطلبه احلال أم مل وع۱۳وفق الغرض الذي سيق لق 
 يقتضى وحال العنيد أو البليد، يطابق فمثال حال املخاطب الذكي يقتضى االختصار

، وسالمة النظر، أثر اإلبتكار لتكون صادقة ذات قيمة و قوة يظهر فيها ۱٤التطويل
  ۱٥.و حسن ترتيبها، ودقه الذوق يف تنسيق املعاىن

خفية بعيدة ال ، املعاين املتصورة يف عقول الناس املتصلة خبواطرهم قال بعض العلماء
وال مراد شريكه وال املعاون على أمره يعرف اإلنسان ضمري صاحبه وال حاجة أخيه 

اخلفي منها ظاهرا والبعيد قريبا فهي ختلص إال بالتعابري الىت تقرا من الفهم وجتعل 
واهول معروفا والوحشي دا واملقيد مطلقا امللتبس وحتل املنعقد وجتعل املهمل مقي

والعاقل يكسو مألوفا وعلى قدر وضوح الداللة وصواب اإلشارة يكون ظاهر املعىن 
ىف أحسن زينة فينال اد والفخار ويلحظ بعني املعاين ىف قلبه مث يبديها أللفاظ عرائس 

ة بتزيني معارضها العظمة واالعتبار واجلاهل يستعجل يف إظهار املعاين قبل العناي
   ۱٦. موصوفاواستكمال حماسنها فيكون بالذم

وال املعىن وحده ولكنها أثر الزم لسالمة تأليف ، فالبالغة ليست يف اللفظ وحده
 "الكالم  " هذين وحسن انسجام

 
 
  

                                                
  ۳۱:هـ ص۲۰۰۱/۱٤۲۲، دار الكتب العلمية، جواهر البالغة يف املعان والبيان والبديع . ،السيد امحد اهلامشي : املرجع السابق 13
  ۹: هـ ص۱۹۹۵/۱٤۱٦،مزيدة وممنقحة، تيسري البالغة، قالشالشيخ امحد  : املرجع السابق14

  ۱۳: هـ ص۱۹۹۵/۱٤۱٦، ،مزيدة وممنقحة، تيسري البالغة، الشيخ امحد قالش : املرجع السابق 15
  ۱۳:هـ ص۲۰۰۱/۱٤۲۲، دار الكتب العلمية، جواهر البالغة يف املعان والبيان والبديع . ،لسيد امحد اهلامشي : املرجع السابق ا 16
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  :ومن العلم املعاىن
  .الكالم.)أ

  .الكالم قسمني خربية و إنشائية
  الكالم اخلربية.)۱

يصح أن يقال لصاحبه أنه صادق ، ۱۷ق والكذب لذاتههو ما حيتمل الصد
  .أن كان  كالمه مطابق للواقع أو كاذب أن كان غري مطابق له

  أقسام اخلرب .)أ
  اخلرب ينقسم على ثالثة أقسام

 إبتدائيا.۱
 يقال هذا ابتداءا بدون تأكيد ألن املخاطب خايل الذهن ) أنا مريض ( مثاله       

 طلبيا.۲
   يقال هذا ثانيا ألن حاله من التردد يطلب التأكيد)إنى مريض(مثاله 

  إنكاريا. ۳    
  .يقال هذا له بكلّ ألفاظ التأكيد ألنه منكر) واهللا إىن مريض(         مثاله 

  الكالم اإلنشائية.)۲
ال يصح أن يقال ، ما ال حيتمل الصدق و الكذب لذاته  لغة اإلجياد والصطالحا

  ۱۸.لقائله إنه صادق أو كاذب
  أقسام اإلنشاء.)أ

  وإنشاء غري طليبإنشاء طليب : م اإلنشاء إىل قسمنيينقس
  اإلنشاء الطليب. )۱

هو الذي يستدعي مطلوبا غري حاصل يف اعتقاد املتكلّم وقت الطلب و 
  .والنداء، والتمنى، واالستفهام، والنهي، األمر: يكون خبمسة أشياء

                                                
  ۳٦:هـ ص۲۰۰۱/۱٤۲۲، دار الكتب العلمية، جواهر البالغة يف املعان والبيان والبديع . ،السيد امحد اهلامشي : املرجع السابق 17

  ۱٤: هـ ص۱۹۹۵/۱٤۱٦،مزيدة وممنقحة، تيسري البالغة، الشيخ امحد قالش : املرجع السابق 18
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  األمر .)أ
  تعالء ممن هو دون اآلمرهوالطلب اجلازم للفعل على وجه االس

  :صيغته 
 كقوله تعاىل أقم الصالة، فعل  االمر   . أ

 املضارع املقرون بالم األمر كقوله تعاىل لينفق ذو سعة من سعة  . ب
 إسم األمر عليكم أنقسكم . ت
 املصدر النائب عن فعل األمر كقوله تعلى فضرب الرقاب . ث

  :خروج عن معناه
  :مثل، السياققد خيررج عن معناه األصلى إىل معان تفهم من 

 . أ  الدعاء وهو الطلب على وجه اخلضوع كقوله تعلى رب زدىن علما 
اإللتماس وهو طلب الشخص من مثله كقوله تعاىل وقال موسى ألخيه   . ب

 .هارون اخلفىن يف قومي و أصلح
 . ت  اإلرشاد حنو وأشهدوا إذا تبايعتم 
 . ث الندب وهو طلب ال على سبيل اجلزم حنو فكاتبوهم إن علمتم فيهم  

 .خريا
 . ج  لتمنى حنو يا ليل طلا 
 . ح التخيري كقوله عليه السالم من كان يؤمن باهللا واليوم األخري فليقل خريا  

  ۱۹أو ليصمت
 . خ  التسويه قال اهللا تعاىل فالصربوا إو ال تصربوا سواء عليكم 
 . د  التعجيز قال اهللا تعاىل فأتو بسورة من مثلة  
 . ذ  التهديد كما قال اهللا تعاىل اعلموا ما شئتم 
 . ر  ل اهللا تعاىل كلوا واشربوااإلباحة كما قا 

                                                
   ۱۱/۳۰۸البخارى يف الرقاق  19
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  إنشاء غري طليب .)۲
هوما ال يستدعى مطلوبا غري حاصل وقت الطّلب كصيغ املدح و الذّم 

  ، والعقود والقسم والتعجب والرجاء
  أما املدح و الذم فيكونان بنعم وبئس وما جرى جمرامها حنو حبذا وال حبذا. ۱
   واشتريتوأما العقود فتكون باملاضى كثريا حنو بعت. ۲
  وأما القسم فيكون بالواو وبالباء وبالياء وبغريها حنو واهللا.۳
كيف ، وأما التعجب فيكون ب صيغتني ما أفعل وأفعل به حنو ما أمجل.٤

   ۲۰تكفرون باهللا وكنتم أموتا فأحياكم
وأما الرجاء فيكون بعسى و حرى واخلولق حنو عسى اهللا أن يأيت .۵

  ۲۱بالفتح
  التقييد. )ب

والنواسخ وأداوت الشرط والنفي واملفاعل ، وضمري الفصل،  يكون بالتوابعوالتقييد
  .اخلمسة واحلل والتمييز

  التقييد بالنعت.)۱
  :أما النعت فيؤتى به ألغرض كثرية

  .منها ختصيص املنعوت بصفة متيزه إن كان نكرة حنو جاءىن رجل تاجر.۱
  .ومنها توضح املنعوت إذا كان معرفة لغرض.۲

 . أ حلقيقة حنو اجلسم الطويل العريض العميق يشغل حيزا من االكشف عن  
 الفراغ

 . ب  أو التأكيد حنو تلك عشرة كاملة 
  .أو املدح حنو حضر سعد املنصور.         ج
   )٤:املسد(أو الذم حنو وامرأْته محالة احلطب .     د

                                                
  ۲۸: البقرة  20
  ٤۸:هـ ص۲۰۰۱/۱٤۲۲، دار الكتب العلمية، جواهر البالغة يف املعان والبيان والبديع . ،لسيد امحد اهلامشي : املرجع السابق ا 21
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 .أو الترحم حنو قدم زين املسكني.      ذ
  التقييد بعطف النسق.)۲

  :سق فيؤتى به لألغرض اآلتيهأما عطف الن
، حنو جاء سعد و سعيد فإنه أخصر من جاء سعد، لتفصيل املسند إليه باختصر. ۱

  .وال يعلم منه تفصيل املسند ألن الواو ملطلق اجلمع،وجاء سعيد
ولفتصيل املسند مع اإلختصار أيضا حنو جاء نصر فمنصور أو مث منصور أو جاء .۲

حرف الثالثة مشتركة ىف تفصيل املسند إال أنّ األولَ ألن هذه األ.األمري حىت اجلند
يفيد الترتيب مع التعقيب والثاىن يفيد الترتيب مع التراخي والثالث يفيد ترتيب 
أجزاء ما قبله ذاهبا من األقوى إىل األضعف أو بالعكس حنو مات الناس حىت 

  .األنبياء
  .نصر ال منصور أو لكن منصورولرد السامع إىل الصواب مع اإلختصار حنو جاء .۳
  .ولصرف احلكم إىل آخره حنو ما جاء منصور بل نصر.٤
وللشك من التكلّم أو التشكيك للسامع أو اإلام حنو وأنا أو إياكم لعلى هدى أو .۵

  ).۲٤:سبأ(يف ضالل مبني 
  ۲۲.ولإلباحة أو التأخري حنو تعلّم حنوا أو صرفا. ٦

  التقييد بالبدل.)۳
، ألن البدل مقصود باحلكم بعد إيهام،  لزيادة التقرير واإليضاحيؤتى بالبدل
يف بدل الكلّ وسافر اجلند أغلبه ىف بدل البعض ونفعين األستاذ . حنو حضر ابىن علي

يف بدل اإلشتمال ووجهك بدر مشش يف بدل الغلط إلفادة املبالغة الىت يقتضيها ، علمه
    ۲۳.احلال
  الفصل والوصل.)ج

                                                
  ۱۰۳-۱۰۲:هـ ص۲۰۰۱/۱٤۲۲، دار الكتب العلمية، جواهر البالغة يف املعان والبيان والبديع . ،لسيد امحد اهلامشي : املرجع السابق ا 22
  ۱۰۳:هـ ص۲۰۰۱/۱٤۲۲، دار الكتب العلمية، جواهر البالغة يف املعان والبيان والبديع . ،امشيالسيد امحد اهل  : املرجع السابق23
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طف مجلة على أخري بالواو كقوله تعاىل اهللا يستهزئ م حقيقة الوصل ع
  وميدهم يف طغيام يعمهون

  حقيقة الفصل ترك هذا العطف كقوله تعاىل قالوا سالما قال سالم
  :وقال عبد الرمحن االخضري 

  من بعد اخرى عكس وصل قد ثبت* الفصل ترك عطف مجلة اتت 
  السؤاللنـكتة ونـية * فافصل لدى التوكيد واإلبدال 

  اواختالف طلباوخربا* وعدم التشريك ىف حكم جرى 
  ۲٤عطف سوى املقصود ىف الكالم* وفقد جامع ومع اام 

  :وقال عبد الرمحن السيوطي 
  ۲٥وتركه الفصل فأما االوىل* تعاطف اجلمل يدعى الوصل 

  مواضع الفصل.)۱
  :اذا كانت اجلملة الثانية عني االوىل .۱
  ل الكافرين امهلهم رويداتوكيد لالوىل مثل فمه.أ      
  او بيانا هلا مثل فوسوس اليه الشيطان قال يا آدم.ب      
  او بدال منها مثل ياقوم اتبعوا املرسلني اتبعوا من اليسألكم اجرا وهم .ج      
      مهتدون      
  اذا كانت اجلملة الثانية جوابا عن سؤال ناشئ من االوىل مثل وما ابرئ نفسي ان .۲

  السوء  النفس ألمارة ب

  :اذا كانت اجلملة الثانية التنسجم مع االوىل .۳

  لعدم العالقة مثل العصفور على الشجرة.أ  

                                                
  ٦۷\۱٤۲٤\ ۲۰۰۳الشيخ عبد الرمحن بن حممد االخضري،تقريرات جوهراملكنون باملعهد االسالمي ليؤبيا كديري،.  24
.۱۰۹\۱٤۱۰\ ۱۹۹۹سالمي ليؤبيا كديري،الشيخ جالل الدين عبد الرمحن السيوطي،ثقريرات عقود اجلمان، باملعهد اال. 25  
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 الصراطَ اهِدنا .نستِعني وِإياك نعبد او إلختالفهماخربا و إنشاءاً حنو ِإياك.      ب
ِقيمتسالْم .  

  مواضع الوصل.)۲

  :جيب الوصل يف ثالثة مواضع 

  ا اتفقت اجلملتان واشتركتا يف احلكم اإلعرايب كقوله تعاىل ان اهللا حيب التوابني اذ.۱

     وحيب املتطهرين

  اذا اتفقتا خربا وانشاء مع املناسبة التامة والمقثضى للفصل كقوله تعاىل اقبل .۲

     والختف

 اذا اختلفا خربا وانشاء وكان الفصل مومها مثلالوشفاه اهللا.۳
  علم البيان.ب

طالحا علم الذي يبحث عن شكل األلفاظ من حيث تبيينها للمعاين هل ىف اص
  ۲٦صيغة احلقيقة اردة او املشبهة او ااز او الكناية

  علم البديع.ج
عرفت أن علم املعاين تعرف به احلال اليت تقتضى إيراد الكالم على صورة   

  خمصوصة كالتأكيد او االجياز او الوصل او غري ذلك
بيان وسيلة إىل تأدية املعىن باسلوب التشبيه أو ااز أو الكناية لكن هناك وان علم ال

ناحية اخرى ليست من علم املعاين والالبيان إال اا تزين االلفاظ أواملعاين بألوان بديعة 
 ۲۷من اجلمال اللفظي أواملعنوي ويسمى العلم اجلامع هلذه احملسنات بعلم البديع

 
                                                

  ۳۰: هـ ص۱۹۹۵/۱٤۱٦،مزيدة وممنقحة، تيسري البالغة، لشيخ امحد قالش : املرجع السابق 26
  ٤٤: هـ ص۱۹۹۵/۱٤۱٦،مزيدة وممنقحة، تيسري البالغة، لشيخ امحد قالش : املرجع السابق ا 27
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  الباب الثالث
  ات وحتليلهاعرض البيان

 
 الفاحتةة عن سورة حمل.أ

 الرِحيِم الرحمِن) ۲ (الْعالَِمني رب ِللَِّه الْحمد) ۱ (الرِحيِم الرحمِن اللَِّه ِبسِم
 الْمستِقيِمالصراط   اهِدنا) ۵ (نستِعني وِإياك نعبد ِإياك) ٤ (الديِن يوِم ماِلِك) ۳(

  ٢٨)۷ (الضالِّني ولَا علَيِهم الْمغضوِب غَيِر علَيِهم أَنعمت الَِّذين ِصراطَ) ٦(
إن مل تكن ، صراط الذين إىل أخره ، مكّية سبع ايات إن كانت منها بالبسملة

إياك نعبد ، غري املغضوب إىل اخرها ويقدر ىف أوهلا قولوا ليكن ما قبل، منها فالسابعة
     ۲۹.من مقول العبادا له بكوا مناسب

 والسبع القرآن، وأم الكتاب، فاحتة: معروفة أمساء ثالثة الكتاب وهلا فاحتة سورة
  .املثاين

: الكتاب وأم القرآن أم ومسيت. القرآن افتتح ا اهللا ألن: الكتاب فاحتة مسيت
 ألا القرى أم: ملكة ويقال أصله،: الشيء وأم القرآن بدئ منها القرآن أصل ألا
 السور من يتلوها ملا وإمام مقدمة ألا: وقيل حتتها، من األرض دحيت البالد أصل
 باتفاق آيات سبع ألا املثاين والسبع الصالة، يف وبقراءا املصحف يف بكتابتها يبدأ

 مسيت جماهد وقال ركعة، كل يف فتقرأ الصالة، يف تثىن ألا مثاين ومسيت. العلماء
  ٣٠.هلم فذخرها األمة هلذه استثناها تعاىل اهللا ألن مثاين

، نزلت مرتنيمدينة و مجع بعضهم بني القولني فقال : وقيل، وهو قول األكثر
ولذلك مسيت مثاىن ، ومرة باملدينة حني حولت القبلة، مرة مبكة حني فرضت الصالة

ىل ولقد أتينك واألول هو الصحيح لقوله تعا، نزل نصفها مبكة ونصفها باملدينة: وقيل 
                                                

  القران الكرمي 28
  ۱۳ ص ۱ج  ،۱۹۹۱/۱٤۱۲،دار الكتب، تفسري اجلاللني،عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطيجالل الدين ، جالل الدين حممد بن أمحد 29

30
  ۵:ص۱:ج،م ١٩٩٧ - هـ ١٤١٧ ، الرابعة : الطبعة، والتوزيع للنشر طيبة دار ،الترتيل معامل ،البغوي مسعود بن احلسني حممد أبو ، السنة حميي 
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وأيضا فرض الصالة كان ، واحلجر مبكية بإمجاع، سبعا من املثاىن والقران العظيم
يدل على هذا قوله ال صالة اال ، ومل يثبت أنه وقع يف اإلسالم صالة بغريها، مبكة

 ألا مفتاح الكتاب ومسيت فاحتة، بل هي من أوائل القران نزوال، بفاحتة الكتاب
أم القران ألنه : فاحتة الكتاب ثالثها: ثانيها،  من مجلة عشرين إمساو هذا اسم، العزيز

سورة الكرت ألا نزلت من كرت حتت العرش : أساسة رابعها ، مفتتج ا فكأا أصله 
الوافية ألنا وافية كافية يف صحة الصالة عن غريها عند : الكافية سادسها : خامسها 

تاسعها هي شفاء من كل داء : الشفاء ملا ورد: ا الشافيه ثامنه: القدرة عليها سابعها 
: سواء قلنا إن البسملة منها أوال عاشرها ، السبع املثاىن ألنه سبع اياة على الصحيح: 

الدعاء : سورةاجلمد والشكر الثالث عشر : الرقية الثاين عشر : النور احلادى عشر 
سورة املناجاة السادس :ر الرابع عشر تعليم املسألة ال شتماهلا على ذلك اخلامس عش

سورة أم الكتاب : سورة السؤال الثامن عشر : سورة التفويض السابع عشر : عشر 
عبدى الصالة خلرب قسمت الصالة بيين و بني : فاحتة القران العشرون : التاسع عشر 

  ۳۱.ما سأل: ولعبدى ، فنصفها يل و نصفها لعبدى، نصفني
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                
  ۱۳ ص ۱ج  ،۱۹۹۱/۱٤۱۲،دار الكتب، حاشية الصاوي، ن بن أيب بكر السيوطيجالل الدين عبد الرمح، جالل الدين حممد بن أمحد 31
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  . عرض البيانات وحتليلها.ب
  يف سورة الفاحتةالكالم .۱

ينقسم الكالم يف سورة الفاحتةعلى قسمني وهى كالم اخلرب و كالم اإلنشاء و 
  فيما يلي بيان ذلك 

   سورة الفاحتةالكالم اخلربية يف.)أ
  الكالم اخلربية يف سورة الفاحتة حتتوى على مثانية الكالم اخلرب وهى

  
  يِم الرِح الرحمِن اللَِّه  ِبسِم.)۱

 ألنه ال يسبقه هي كالم اخلربية اإلبتدائيةالرِحيِم  الرحمِن اللَِّه كلمة ِبسِم
مسند واملسند إليه وهى اجلار و ارور و معناه ،  وهى مجلة اإلمسيةاإلنكار

الرِحيِم مسند واملسند إليه  الرحمِن اللَِّه واللفظ ِبسِم،  أو املصاحبة٣٢اإلستعانه
  .وف تقديره أقرأ أو أبتدأ أو غريمهاله حمذ

 املرته ، كمال بكل واملتصف ، سواه حبق معبود ال الذى اهللا باسم تبتدئ
 ، ودقيقها جليلها بالنعم يفيض الذى الرمحة صاحب وهو ، نقص كل عن

 ٣٣ .الدائمة الرمحة بصفة املتصف وهو ، وخاصها عامها
 تيمناً اهللا بتسمية افتتحوا أِو ابدؤوا : أَي ؛ } الرحيم الرمحن اهللا بسم{ 
 أمساء جمرى وصفه يف جيري ، سبحانه به الباري تفرد اسم " : اهللا " و ، وتربكاً
  ٣٤ .يقصد ا اليت العبادة ذو : معناه : وقيل . اشتقاق له يعرف ال ، األعالم

 من بآية ليست التسمية أنّ على وفقهاؤها والشأم والبصرة املدينة قراء
 كما ، ا باالبتداء والتربك للفصل كتبت وإمنا ، السور من غريها من وال لفاحتةا

 ومن - اهللا رمحه - حنيفة أيب مذهب وهو ، بال ذي أمر كل يف بذكرها بدىء

                                                
  ۱: ج۹۰:  قديري، ص حممد بن عبداهللا بن مالك االندلسي،تقريرات االلفية ابن مالك، مدرسة هداية املبتدئني لريبيا 32
  ۱:ص۱:ج،دون السنة،املنتخب تفسري ،األزهر علماء من جلنة 33
  ۱:ص۱:ج،التفاسري  موقع،الوجيز احملرر، احملاريب األندلسي عطية بن متام بن الرمحن عبد بن بغال بن احلق عبد حممد أبو: 34
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 وفقهاؤمها والكوفة مكة وقراء . الصالة يف عندهم ا جيهر ال ولذلك ، تابعه
 ، اهللا رمحهم وأصحابه الشافعي عليهو ، سورة كل ومن الفاحتة من آية أا على

 توصيتهم مع املصحف يف السلف أثبتها قد : وقالوا . ا جيهرون ولذلك
 . أثبتوها ملا القرآن من أا فلوال } َآِمني { يثبتوا مل ولذلك ، القرآن بتجريد

 اهللا كتاب من آية عشرة وأربع مائة ترك فقد تركها من« : عباس ابن وعن
   .»تعاىل

 أو اقرأ اهللا بسم : تقديره مبحذوف : قلت الباء؟ تعلقت مب : قلت فإن
 : فقال ارحتل أو حلّ إذا املسافر أنّ كما ، مقروء التسمية يتلو الذي ألنّ أتلو؛
 وكذلك أرحتل؛ اهللا وبسم أحل اهللا بسم : املعىن كان ، والربكات اهللا بسم

 التسمية جعل ما ضمراًم كان »اهللا بسم« ب فعله؛ يف يبدأ فاعل وكل الذابح
  ٣٥ .له مبدأ

  
۲(.دمِللَِّه  الْح  

دمة اإلبتدائية كالمهي ِللَِّه   كلمة الْحا ما حيتمل الصدق والكذب  اخلربيأل
ن كان  كالمه مطابق للواقع أو يصح أن يقال لصاحبه أنه صادق إ، ۳٦لذاته

لّم خايل الذهن كاذب أن كان غري مطابق له و ابتداءا بدون تأكيد ألن املتك
تركّب باملسند إليه املعرفة وفائدته للتربك و املسند اإلضافية و / وهى مجلة اإلمسية
ِ ِهللا" األلف واالم يف  دمِهللا من أنواع إجياز " اَلْح ِ دمال العهديه ومجلة  اَلْح

  .ىلاأللف واالم لإلستغراق احلقيق ومعناه بأنه ال حيق احلمد احلقيقة إىل اهللا تعا،

                                                
  ۱:ص۱:ج،دون السنة، الكشاف،الزخمشري أمحد، بن عمرو بن حممود القاسم أبو 35
  ۳٦:هـ ص۲۰۰۱/۱٤۲۲ ،دار الكتب العلمية، جواهر البالغة يف املعان والبيان والبديع . ،السيد امحد اهلامشي : املرجع السابق 36
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 تعالَى أَنه علَى ِبمضموِنها اللَّه علَى الثَّناء ِبها قُِصد خبِرية جملَة" ِللَِّه الْحمد"
 الْمعبود علَى علَم واَللَّه يحمدوه ِلأَنْ مستِحق أَو الْخلْق ِمن الْحمد ِلجِميِع ماِلك
ق٣٧ .ِبح  

  :رمحن بن حممد األخضري كما قال  شيخ عبد ال
  لكن االستغراق فيه ينقسم* وكونه بالالم ىف النحو علم 

  فرد من اجلمع أعم فاقتفى* إىل حقيقى و عريف ويف 
 عليه ونثىن ، وحده هللا حال كل وعلى أنواعه بكل اجلميل الثناء للَِّه احلمد

  ٣٨ .عليها والقائم املخلوقات منشئ ألنه كله الثناء
   .والتبجيل التعظيم جهة على باجلميل الثناء هو احلمد:  للَِّه احلمد 

 والالم واأللف ، الكامل الثناء : معناه العرب كالم يف احلمد : القرطيب قال
 . املطلق والثناء ، بأمجعه احلمد يستحق - سبحانه - فهو ، اجلنس الستغراق

 نعمةال مقابل يكون الشكر ألن ، الشكر من أعم وهو . الذم نقيض واحلمد
 : وتقول ، علمه وعلى ، شجاعته على الرجل محدت : تقول ، احلمد خبالف
 ، بالقلب فيكون الشكر وأما ، باللسان يكون واحلمد . إحسانه على شكرته

  .واجلوارح ، واللسان
 واحلمد ، النعمة على محداً يكون إمنا احلمد أن فاعلم ) للَِّه احلمد (

 عن خارجة اهللا نعم أقسام لكن ، النعمة تلك فةمعر بعد إال ميكن ال النعمة على
  ) تحصوها الَ اهللا ِنعمةَ تعدواْ وِإن ( : تعاىل قال كما ، واإلحصاء التحديد

 ، ذاته يعترب أن جيب العاقل أن وهو ، واحد مثال يف ولنتكلم ) ٣٤ : إبراهيم(
 فضيلة قلهماوأ اجلزءين أدون أن شك وال وبدن؛ نفس من مؤلف ألنه وذلك
 نوع آالف مخسة من قريباً وجدوا التشريح أصحاب إن مث ، البدن هو ومنفعة

                                                
دون ،اإلسالم موقع ،اجلاللني تفسري ،السيوطي بكر أيب بن الرمحن عبد الدين جالل و احمللي أمحد بن حممد الدين جالل : املرجع السابق 37

  ۲:ص۱:ج،السنة
  ۱:ص۱:ج،دون السنة،املنتخب تفسري ،األزهر علماء من جلنة : املرجع السابق 38
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 مث ، اإلنسان بدن ختليق يف حبكمته وجلّ عز اهللا دبرها اليت واملصاحل املنافع من
 نسبة أن عرف »التشريح كتب« يف املذكورة األصناف هذه على وقف من إن

 ، احمليط البحر يف كالقطرة يذكر مل وما يعلم مل ما إىل املذكور املعلوم القدر هذا
 على تشتمل اإلنسان خلق يف الرمحن حكمة أقسام معرفة أن يظهر هذا وعند
 تعاىل اهللا حكم آثار اجلملة هذه إىل ضمت إذا مث ، أكثر أو مسألة آالف عشرة

 الثوابت من النريات وأجرام ، السموات وأطباق والكرسي العرش ختليق يف
 وغري خمصوص ولون خمصوص بقدر منها واحد كل وختصيص ، اتوالسيار

 من واملولدات األمهات ختليق يف تعاىل اهللا حكم آثار إليها يضم مث ، خمصوص
 اموع هذا أن علم وأحواهلا أقسامها وأصناف واحليوانات والنباتات اجلمادات

 أكثرها أن ىعل نبه تعاىل إنه مث ، أقل أو أكثر أو مسألة ألف ألف على مشتمل
 ِفي وما السموات ِفى ما لَكُم وسخر ( : تعاىل قال كما ، اإلنسان ملنفعة خملوق
 ) للَِّه احلمد ( : جالله جل قوله أن يظهر وحينئٍذ ) ١٣ : اجلاثية ( )   األرض
 ٣٩ .أقل أو أكثر أو ، مسألة ألف ألف على مشتمل

  رِحيِمرب الْعالَِمين الرحمِن ال. )۳
 كالم هي كالم اخلربية اإلبتدائيةرب الْعالَِمين الرحمِن الرِحيِم  كلمة

يصح أن يقال ، ٤۰اخلربية اإلبتدائية ألا ما حيتمل الصدق والكذب لذاته
لصاحبه أنه صادق إن كان  كالمه مطابق للواقع أو كاذب أن كان غري 

  .ملتكلّم خايل الذهنمطابق له و ابتداءا بدون تأكيد ألن ا
"بر الَِمنيالْع "اِلك أَيِميع ملْق جالْخ س ِمنالِْإن الِْجنلَاِئكَة والْمو 

ابوالدو رهمغَيكُلّ وا وهطْلَق ِمنِه يلَيالَم عقَال عالَم يس عالَم الِْإنعو الِْجن 
 ِمن وهو غَيرهم علَى الِْعلْم أُوِلي والنون اِءِبالْي جمعه ِفي وغَلَب ذَِلك غَير إلَى

                                                
 الكبري بالتفسري املشتهر ، الرازي الفخر تفسري ،الري خطيب الرازي الدين بفخر امللقب الرازي التيمي احلسني بن احلسن بن عمر بن حممد اهللا عبد أبو  39

  ۲:ص۱:ج،بدون السنة،الغيب مفاتيح و
  ۳٦:هـ ص۲۰۰۱/۱٤۲۲، دار الكتب العلمية، جواهر البالغة يف املعان والبيان والبديع . ،السيد امحد اهلامشي : املرجع السابق 40
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 إرادة وِهي الرحمة ِذي أَي" الرِحيم الرحمن"  .موِجده علَى علَامة ِلأَنه الْعلَامة
  ٤١  .ِلأَهِلِه الْخير

) ب( : قوله أن فاعلم ) العاملني ر بالعاملني ( :وقوله مضاف ) ر( 
 العلم حصول بعد إال معرفتها متتنع الشيء إىل الشيء وإضافة إليه، فمضا

 معرفة بعد إال للعاملني رباً تعاىل بكونه العلم حصول احملال فمن باملتضايفني،
 وهي ، تعاىل اهللا سوى موجود كل عن عبارة العاملني إن مث والعاملني، رب
 إما فهي املتحيزات أما.  والصفات واملفارقات، املتحيزات، : أقسام ثالثة على

 وأما واألمهات، والكواكب األفالك فهي البسائط أو ، مركبات أو بسائط
 هذه إال جسم ال أنه على دليل يقم مل أنه واعلم ، الثالثة املواليد فهي املركبات
 اية ال خالء العامل خارج حصل أنه بالدليل ثبت ألنه وذلك ، الثالثة األقسام

 على قادر تعاىل فهو ، املمكنات مجيع على قادر تعاىل أنه لبالدلي وثبت ، له
 العوامل تلك من واحد كل يكون حبيث ، العامل خارج عامل ألف ألف خيلق أن

 يف حصل ما مثل منها واحد كل يف وحيصل ، العامل هذا من وأجسم أعظم
 ، والقمر والشمس واألرضني والسموات والكرسي العرش من العامل هذا

 على مبنية ركيكة ضعيفة دالئل واحد العامل أن إثبات يف الفالسفة ودالئل
  ٤٢.واهية مقدمات

 النعم بكل ينعم ، ومصدرها الدائمة الرمحة صاحب الرحمِن الرِحيِم وهو
 ٤٣ .وكبريها صغريها
 
  

                                                
دون ،اإلسالم موقع ،اجلاللني تفسري ،السيوطي بكر أيب بن الرمحن عبد الدين جالل و احمللي أمحد بن حممد الدين جالل : املرجع السابق  41

  ۲:ص۱:ج،السنة
 املشتهر ، الرازي الفخر تفسري ،يالر خطيب الرازي الدين بفخر امللقب الرازي التيمي احلسني بن احلسن بن عمر بن حممد اهللا عبد أبو :املرجع السابق 42

  ۲:ص۱:ج،بدون السنة،الغيب مفاتيح و الكبري بالتفسري
  ۱:ص۱:ج،دون السنة،املنتخب تفسري ،األزهر علماء من جلنة : املرجع السابق 43
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  الديِن يوِم ماِلِك. )٤
ا ما حيتمل الصدق  أل،هي كالم اخلربية اإلبتدائيةالديِن  يوِم ماِلِك كلمة

يصح أن يقال لصاحبه أنه صادق إن كان  كالمه مطابق ، ٤٤والكذب لذاته
للواقع أو كاذب أن كان غري مطابق له و ابتداءا بدون تأكيد ألن املتكلّم خايل 

  .احلقيقة الكشف عن ومعناه، الذهن
 ، لقيامةا يوم وهو واحلساب اجلزاء ليوم املالك وحده الديِن هو يوِم ماِلِك
  ٤٥ .الظاهر ىف ولو التصرف ىف أحد يشاركه ال فيه يتصرف

 ملْك لَا ِلأَنه ِبالذِّكِْر وخص الِْقيامة يوم وهو الْجزاء أَي )الدين يوم ماِلك(
 ماِلك قَرأَ ومن" ِللَِّه ؟ الْيوم الْملْك ِلمن "ِبدِليِل تعالَى ِللَِّه إلَّا ِلأَحٍد ِفيِه ظَاِهرا
اهنعاِلك فَمر مم ِفي كُلّه الْأَموة يامالِْقي أَو ووف هصوا ِبذَِلك ماِئماِفِر "دكَغ 
  ٤٦ .ِلمعِرفَِة ِصفَة وقُوعه فَصح" الذَّنب

۵( .اكِإي دبعن  
اككلمة ِإي  دبعة اإلبتدائيةنلصدق والكذب ما حيتمل ا، هي كالم اخلربي

يصح أن يقال لصاحبه أنه صادق أن كان  كالمه مطابق للواقع أو ، ٤۷لذاته
و معناه للتخصيص بأنه ال يكون املعبود إىل اهللا .كاذب أن كان غري مطابق له

* وجاء للتخصيص قبل الفعل : كما قال شيخ عبد الرمحن بن حممد األخضري
 ٤٩وكرر لالهتماموقدم املفعول وهو اياك ، ٤٨مم تربك وفصل

 فايد بن عمرو وقرأ )إياك ( من الياء بتشديد واجلمهور السبعة قرأ
 وقرأ. الشمس ضوء" إيا "ألن مردودة؛ شاذة قراءة وهي الكسر مع بتخفيفها
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 بدل باهلاء" هياك: "بعضهم وقرأ الياء، وتشديد اهلمزة بفتح" أياك: "بعضهم
  :الشاعر قال كما اهلمزة،
  مصادره عليك ضاقت موارده ... تراحبت إن الذي واألمر فهياك

 وثاب بن حيىي سوى اجلميع قراءة يف الكلمة أول النون بفتح )نستعني(و
 العبادة) .٢ (وقيس متيم وبين وربيعة أسد بين لغة وهي كسراها فإما واألعمش

: الشرع ويف مذلل،: أي معبد، وبعري معبد، طريق: يقال الذلة، من اللغة يف
  .واخلوف واخلضوع احملبة كمال جيمع عما عبارة

 إال نعبد ال: أي واحلصر، لالهتمام وكرر؛ ، )إياك( وهو املفعول وقدم
) ٣ (كله يرجع والدين. الطاعة كمال هو وهذا عليك، إال نتوكل وال إياك،

 وسرها القرآن، سر الفاحتة: السلف بعض قال كما وهذا املعنيني، هذين إىل
 الشرك، من تربؤ فاألول )٥: الفاحتة( )نستِعني وِإياك نعبد اكِإي(: الكلمة هذه

  ٥٠.والتفويض والقوة، احلول من تربؤ والثاين
اكِإي اكو ِإي دبعال ن ِعنيتسإال املعونة نطلب وال ، إياك إال نعبد ن 

  ٥١.منك
اكت ضمري كلمة : ِإيصر، إىل باإلضافِة خممل املُضعتسعلى مقدماً وي 

   ِإياك إالَّ عنيت ما فيقال، منفصالً؛ إالّ مؤخراً يستعملُ وال أَسأَلُ؛ وإياك ، الفعل
 واِجب وهو ، لالختصاِص قدم ) نعبد ( على مقَدم مفعولٌ وهو
  .االنفصاِل

 : فاجلمهور ملضمرة؟ا أو الظاهرة األمساِء قَِبيل ِمن هو هلْ : فيه واختلَفُوا
   .مضمر أنه على

   .ظاهر اسمٌ هو : تعاىل اهللا رمحه الزجاج وقال

                                                
  ۱۳۶: ص۱:ج،م ١٩٩٩ -  هـ١٤٢٠ ،والتوزيع للنشر طيبة دار ،ابن كثري،الدمشقي القرشي كثري بن عمر بن إمساعيل الفداء أبو 50
  ۱:ص۱:ج،دون السنة،املنتخب تفسري ،األزهر علماء من جلنة : املرجع السابق 51

  



26 

 

   :أقواٍل أربعِة على فيه اختلَفُوا ضمري بأَنه والقَاِئلُون
   .ضِمٍري كلمةُ أنه : احدمها
 ما يبين إليه ضافم اسم بعده وما ضِمري، وحده ) ِإيا ( أَنَّ علَى : والثاين

رادوخطاب وغيبة تكلّم من( به ي(.  
 من( به يراد ما تبني حروف بعده وما ، ضمري وحده ) ِإيا ( أَنَّ : وثَاِلثُها

  .)وخطاب وغيبة تكلم
 إىل إضافته وشذّت ، الضمري هو بعده وما عماد ) إيا ( أَنَّ : ورابعها

 ) إيا ( ِبإضافَِة )الشواب وإياي فإياه ، الستني الرجلُ غبل إذا( : قوِلِهم يف الظاِهِر
 ، جر حملّ يف والياء ، واهلاء ، الكَاف جعلَ من قَولَ يؤيد وهذا ، )الشواب( إىل
  ٥٢.)ِإياي ِإياه ِإياك( : قُلْت ِإذا
٦(.اكِإي  ِعنيتسن  

اككلمة ِإي  ِعنيتسة اإلبتدائيةهنا ما حيتمل الصدق ، ي كالم اخلربيأل
يصح أن يقال لصاحبه أنه صادق إن كان  كالمه مطابق ، ٥٣والكذب لذاته

للواقع أو كاذب أن كان غري مطابق له و ابتداءا بدون تأكيد ألن املتكلّم خايل 
بد للتخصيص بأنه ال يكون املستعان به إىل اهللا كما قال شيخ ععناه و م، الذهن

  مم تربك وفصل* وجاء للتخصيص قبل الفعل : الرمحن بن حممد األخضري
  علَيِهم  أَنعمت الَِّذين ِصراطَ .)۷

ألا ما ، اإلبتدائيةهي كالم اخلربية علَيِهم  أَنعمت الَِّذين كلمة ِصراطَ
كان  يصح أن يقال لصاحبه أنه صادق إن ، ٥٤حيتمل الصدق والكذب لذاته

كالمه مطابق للواقع أو كاذب أن كان غري مطابق له و ابتداءا بدون تأكيد ألن 
  .ومعناه لتجدد واحلدوث،املتكلّم خايل الذهن
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  ٥٥ .ِبِه ِلِصلَِتِه الَِّذين ِمن ويبدل ِبالِْهدايِة" علَيِهم أَنعمت الَِّذين ِصراط"
  :ري كما قال شيخ عبد الرمحن بن حممد األخض

  كالذكر يهدي بطريق التصفية* ومجلة لسبب أو تقوية 
  وشرطها لنكتة اجللية* وامسية اجلملة والفعلية 

 الذين عبادك طريق علَيِهم اىل اخره وهو أَنعمت الَِّذين كلمة ِصراطَ
 الذين طريق ال ، والرضا اهلداية نعمىت هلم ووهبت ، بك اإلميان إىل وفقتهم

 بك اإلميان عن أعرضوا ألم واخلري احلق طريق عن وضلوا غضبك استحقوا
 ٥٦ .هلديك واإلذعان

  علَيِهم  الْمغضوِب غَيِر. )۸
 ألا ما حيتمل .هي كالم اخلربية اإلبتدائيةعلَيِهم  الْمغضوِب كلمة غَيِر

يصح أن يقال لصاحبه أنه صادق إن كان  كالمه ، ٥٧الصدق والكذب لذاته
للواقع أو كاذب أن كان غري مطابق له و ابتداءا بدون تأكيد ألن مطابق 

  ٥۸.اخراج الكالم لواله لدخل لتبيني، املتكلّم خايل الذهن
 النصارى وهم" الضالِّني "وغَير" ولَا "الْيهود وهم" علَيِهم الْمغضوب غَير"
 ِبالصواِب أَعلَم واَللَّه نصارى ولَا يهود لَيسوا ينالْمهتِد أَنَّ إفَادة الْبدل ونكْتة
 وسلَّم وصحبه آله وعلَى محمد سيدنا علَى اللَّه وصلَّى والْمآب الْمرِجع وِإلَيِه

 ٥٩.كَِثريا تسِليما
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   ) الضالِّني والَ علَيِهم املَغضوِب غَيِر (
 مصائب وأدركتهم اخلذالن، هواجم صدمتهم الذين عليهم املغضوب

   .والطرد الصد بواده وغلبتهم الرد، سطوة وركبتهم احلرمان،
 يف فشغلوا اخلسران، سوء وأصام اهلوان، ذل حلقهم الذين هم ويقال

 على أم حيسبون إذ ، )شقاء ( التحقيق يف وهو احلظوظ باجتالب احلال
  .سر شقائهم يف وللحق شيء،

 يف سبحانه احلق أظهر مث زماناً التقريب بنفحات أِنسوا الذين هم ويقال
 أولئك مراداً، جيدوا فلم القرب يف وطمعوا ، بعاداً بالوصول بدلوا شانا؛ بام
  .ظنهم وخاب سعيهم، ضلّ الذين

 وال. التأييد رؤية عن والتعامي التوفيق، بنسيان عليهم املغضوب غري ويقال
  .واألقدار التصاريف وجريان االختيار، سابق شهود عن الضالني

 شروط أداء يف وتقصريهم اخلدمة، آداب بتضييعهم عليهم املغضوب غري ويقال
  .الطاعة

 وتفرقت الغيبة، مفاوز يف تقطعوا الذين هم عليهم املغضوب غري ويقال
  .احلسبان وجوه أودية يف اهلموم م

 ومعناه سنة، والتأمني آمني، السورة ههذ قراءة عند العبد ويقول : فصل
 والتحقيق لألعمال، التوفيق القالة ذه يستدعي وكأنه واستجب، افعل رب يا

 االبتهال، بلسان الكرم حضرة ويناجي االفتقار، بساحات ِرجلُه وحتط لآلمال،
 وإن.اجلود حضرة إىل واالستطاعة واملُنة والطاقة احلول عن ) بتربيه ( ويتوسل

 ٦٠.االستغاثة بصدق لتحققه االستعانة بدوام تعلقه للفقري وسيلة أقوى
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   سورة الفاحتةيفالكالم اإلنشائية  .)ب
يف سورة الفاحتة هى اهدنا مجلة اإلنشائية يتركّب من فعل الكالم اإلنشائية 

  .األمر وهي األمر لدعاء وهو الطلب على وجه اخلضوع
وقاعله ضمري .حرف العلّة من اخرهفعل األمر مبين على حذف : اهدنا

 توفقنا أن  و كلمة اهدنا اىل اخره نسألك٦۱.أنت: مستتر فيه وجوبا تقديره
  ٦٢ .والسعادة واخلري احلق طريق إىل

  .أَرِشدنا: معناه فِقيلَ الدعاُء، : ومعناها أمٍر، ِصيغةُ : اهِد
 قم : للقاِئم يقال ماك ثبنت؛ عنهما اهللا رضي كَعب بن وأُبي : علي وقال

 مع املؤمنني من الدعاء وهذا عليه، أنت ما على دم : أَي إليك، أعود حىت
 اَأللْطاف ألنَّ اهلداية؛ مزيد طلِب ومبعىن التثِْبيِت، ِبمعىن اهلدايِة علَى كوم

  .السنة أَهِل مذهب على تتناهى ال تعاىل اهللا من واهلدايات
 الصراطَ اِهِدنا(: تعاىل قوله من املراد: تعاىل اهللا رمحه اخلَِطيب ابن قال
ِقيمتِرضاً اإلنسانُ يكونَ أنْ : هو )املُسعقِْبال تعاىل اهللا سوى عما مقلبه بكليِة م 
  .تعاىل اهللا على وِذكِْره وِفكِْره

 عليه إبراهيم فعل كما ألطاع؛ غريه، بذبح أُِمر لو حبيثُ يصري أنْ : مثالُه
 فعله كما ألطاع؛ غريه، يذبحه ألن ينقاد، بأَنْ أُِمر ولو والسالم، الصالة

 كما ألطاع؛ البحر، يف نفسه )يلْق باَنْ أُِمر ولو( والسالم، الصالةُ عليه إسماِعيلُ
 بلوغه بعد منه أعلم هو ملن يتلمذَ بأن أُِمر ولو والسالم، الصالة عليه يونس فعله
 -والسالم الصالة عليه- موسى فعله كما ألطاع؛ الغايات، أعلى إىل املَنصب يف
 والنهي باملَعروف، املر يف يصرب بأنْ أُِمر ولو ،)والسالم الصالةُ عليه( اخلَِضر مع
- زكَِريا بن يحيى فعله كما ألطاع؛ بنصفني، والتفريِق القتل، على املنكر عن
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 االقتداُء هو ،)املُستقيم الصراطَ اهِدنا( تعاىل بقوله فاملراد السالمو الصالة عليهما
 هذا أن شك وال البالِء، نزوِل عند والثبات الشدائِد، على الصِرب يف اِهللا بأنبياء
؛ مقامِديدبه هلم طاقة ال اخلَلِْق أكثر ألن ش.  

   .اُألصوليونَ كِرهاذ كثريٍة ملعاٍن ترُِ » أَفْعلْ « صيغةَ أن واعلم
 أَمر، : فيها قيل لألدىن، األعلى من )افعل( صيغةُ وردت إن: بعضهم وقال
 : أي مر، ِلما وجوباً، مستتر وفاعله التماس، املُساوي ومن دعاء، وبالعكس

 أو غريه، مع للمتكلم يكون متصل ضمري وهو أَولٌ، مفعولٌ ) ن ( و أنت، اهِد
 (: حنو واحد؛ بلفظ واجلر، والنصب، الرفع،: موضع يف ويستعملُ سه،نف املعظّم

 من غريه اخلصوصية هذه يف يشاركه وال ،)ِبنا مر( و ،)زيد ضربنا( و ،) قُمنا
  .الضمائر
 و ،)يب مر( و ،)أكرمين(: تقولُ كذلك؛ الياء أن الناِس بعض زعم وقد

 الثاين ويف احمللِّ، منصوبةُ األول املثال يف ) ءاليا ( و ،)هند يا تقومني أنت(
 الرفع، حالِة يف الياَء ألن بشيٍء؛ ليس وهذا مرفوعته، الثالث ويف جمرورته،

 وهذه ، للمتكلم اُألولَى ألن واجلر؛ النصِب حالة يف اليت الياء تلك ليست
   .املؤنثة املخاطبة

 مررت( و )ضربتهم( و )ننائمو هم(: تقول هم؛ لفظُ يشاركُه بل : وقيل
 يف للغائبني وهو واحد، بلفظ وجمروره ومنصوبه، احمللِّ، مرفوع )هم( ف ،)م
 ضمري الرفع حالة يف أَنه إالّ األوِل، من اَقرب كان وِإنْ وهذا حاٍل، كل

 ٦٣.متصل ضمري واجلر النصب حالة ويف منفصل،
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   يف سورة الفاحتةالتقييد.۲
د يف سورة الفاحتة على ثالثة أقسام وهى التقييد بالنعت و ينقسم التقيي

  التقييد بعطف النسق و التقييد بالبدل فيما يلي بيان ذلك
  التقييد بالنعت يف سورة الفاحتة. )أ

 وهىالتقييد بالنعت التقييد بالنعت يف سورة الفاحتة حتتوى على مخسة 
   الرحمِن. )۱

الثناء باللسان و  نعت وفائدته للمدح التقيد بالكلمة الرحمِن هى
 كلها من اإلنس  مريب العوامل، املعبود حبق، والقلب على مجيل نعم اهللا 
فهو املستحق جلميع ،ومالكهم ومدبر أمرهم، واجلن واملالئكة والشياطني

  ٦٤.احملامد بالقلب واللسان
 فاتاآل أنواع من التخليص عن عبارة الرمحة أن فاعلم ) الرحيم الرمحن (

 اآلفات أقسام عن التخليص أما احلاجات، أصحاب إىل اخلريات إيصال وعن ،
 اهللا إال يعلمها ال كثرية وهي اآلفات، أقسام معرفة بعد إال معرفته ميكن فال

 يقف حىت )الطب كتب( فليطالع منها قليل على يقف أن شاء ومن ، تعاىل
 األعضاء من حدوا كل يف تولدها ميكن اليت األسقام أقسام على عقله

 أقسام معرفة إىل اخللق عقول هدى كيف تعاىل أنه يف يتأمل مث واألجزاء،
 الباب هذا يف خاض إذا فإنه واحليوان، والنبات املعادن من واألدوية األغذية
  .له ساحل ال حبراً وجده

 خبلت: قال العني أعضاء منافع يف كتابه صنف ملا أنه جالينوس حكى وقد
 على ملتقيني اوفني العصبني ختليق يف تعاىل اهللا حكمة بذكر الناس على

 جالينوس، يا وقال السماء من نزل ملكاً كأن النوم يف فرأيت ، واحد موضع
  عبادي على خبلت مل : يقول إهلك إن

                                                
  ۱ص ،دار الفكر،التفسري الوجيز،األستاذ الدكتور وحبة الزهيلي 64



32 

 

 طحايل إن : أيضاً وقال كتاباً، فيه فصنفت فانتبهت : قال حكميت؟ بذكر
 نزل ملكاً كأن اهليكل يف فرأيت ، ينفع فلم عرفت ما بكل فعاجلته غلظ قد
 عالمات وأكثر والبنصر؛ اخلنصر بني الذي العرق بفصد وأمرين السماء من

 وقف فإذا واإلهلامات، التنبيهات هذه أمثال إىل تنتهي أوائلها يف الطب
 عباده على تعاىل اهللا رمحة أقسام أن عرف املباحث هذه أمثال على اإلنسان
  ٦٥.اءواإلحص الضبط عن خارجة

   الرحيم. )۲
 وهو ملدح أو لثناء املنعوت التقيد بالنعت وفائدته للمدح هى الرحيمكلمة 

لفظ اجلاللة إسم الكرمي و معناه أنّ اهللا تعاىل موصوف بالصفات الكمال مرتّه 
  .عن النقصان منها أنه تعاىل موصوف بالرمحن الرحيم

  الديِن يوِم  ماِلِك.)۳ 
احلقيقة  الكشف عن ومعناه،  التقيد بالنعتالديِن هى ِميو كلمة ماِلِك

وإن قلنا بأا مسند ، وإن قلنا بأا نعت فهى ثناء للمنعوت. للفظ اجلاللة
: كما قال شيخ عبد الرمحن بن حممد األخضري.مبسند إليه احملذوف فلتعميم

  .وتركو ملقتض خالفة* وخصصوا بالوصف واإلضافة 
  املستقيم.)٤

 "الصراطَ" التقييدبالنعت ملفعول ثان ستقيم هىكلمة امل
)الذين احلق هو اإلسالم ( للتأكيد و داللة على ختصيص املسئول   

 
 
 
 

                                                
 تهراملش ، الرازي الفخر تفسري ،الري خطيب الرازي الدين بفخر امللقب الرازي التيمي احلسني بن احلسن بن عمر بن حممد اهللا عبد أبو :املرجع السابق  65
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۵( .نالَِميالْع بر  
التقيد بالنعت للفظ اجلاللة تركب من املضاف كلمة رب الْعالَِمين هى 

، اهللا تعاىل رب العاملنيو املضاف إليه لثناء أو مدح املنعوت وهي أنّ الرب 
 احلقيقة الكشف عن لتوضح املنعوت وهي ٦٦والعاملني هو املخلوق العقالء

  علَيِهم الْمغضوِب غَيِر. )٦
 الَِّذين علَيِهم هى التقيد بالنعت للفظ ِصراطَ الْمغضوِب كلمة غَيِر

تمعأَن ِهملَيالزخمشرى وقرئ قرأ اجلمهور باجلر على النعت قال  ،ع
بالنصب على احلال وهي قراءة رسو ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعمربن 

  ٦٧.اخلطاب ورويت عن ابن كثري
  التقييد بعطف النسق يف سورة الفاحتة. )ب

التقييد بعطف النسق يف سورة الفاحتة حتتوى على اثنني التقييد بعطف النسق 
  وهى
۱( .ِعنيتسن اكِإيو  

لتفصيل املسند إليه    التقييد بعطف النسق هىاك نستِعنيوِإيكلمة 
  باختصر

۲( .الِّنيلَا الضو  
لتفصيل املسند إليه    التقييد بعطف النسق هىولَا الضالِّنيكلمة 

لتشريك املعطوف واملعطوف عليه ىف احلكم أي من مجلة ، باختصر
 :األخضريمغضوب عليهم كما قال شيخ عبد الرمحن بن حممد 

  كخصص بود وثناء من صدق* تال حبرف متبع عطف النسق 
  حىت ام او كفيك صدق ووفا* فالعطف مطلقا بواو مث فا 

                                                
  ۱: ج۱۰:  قديري، ص حممد بن عبداهللا بن مالك االندلسي،تقريرات االلفية ابن مالك، مدرسة هداية املبتدئني لريبيا 66
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حنو ) اوالحقا(حنو كذلك يوحي اليك واىل الذين من قبلك ) سابقا(
حنو فأجنيناه واصحاب السفينة ) او مصاحبا(ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم 

) كاصطف هذا وابين(عل ما يقتضى االشتراك عنه كفا) اليغىن متبوعه(
 ٦٨وحنو ختاصم زيد وعمرو

 

  التقييد بالبدل. )ج
  التقييد بالبدل يف سورة الفاحتة حتتوى على اثنني التقييد بالبدل وهى

  علَيِهم أَنعمت الَِّذين ِصراطَ. )۱
ؤتى بالبدل  يعلَيِهم هى التقييد بالبدل و أَنعمت الَِّذين  كلمة ِصراطَ

 كر ِصراطَوذ  ألن البدل مقصود باحلكم بعد إيهام، لزيادة التقرير واإليضاح
الَِّذين تمعاطَ أَنربعد الص ِهملَيليعلم بأن   ع ِقيمتساطَ الْمرالص  ِقيمتسالْم

و بدل منه  وهذا مفسر للصراط املستقيم وه،علَيِهم أَنعمت الَِّذين هو ِصراطَ
  ٦٩.عند النجاة وجيوز ان يكون عطف بيان واهللا اعلم

  علَيِهم الْمغضوِب غَيِر. )۲
التقيد بالبدل لزيادة علَيِهم هى التقييد بالبدل  الْمغضوِب كلمة غَيِر 

 الَِّذين ألن البدل مقصود باحلكم بعد إيهام بأن ِصراطَ، التقرير واإليضاح
تمعلَ أَنِرعهو الذي غَي ِهموِب يضغالْم ِهملَيع.  

  
  
  
  
  

                                                
  ۲: ج۱۱: االلفية ابن مالك، مدرسة هداية املبتدئني لريبيا قديري، ص حممد بن عبداهللا بن مالك االندلسي،تقريرات . 68
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   الوصل و الفصل۳
  الوصل.)أ  

  يف سورة الفاحتة حتتوى على اثنني الوصل وهىالوصل
۱( .اكِإي دبعن اكِإيو ِعنيتسن   

اككلمة ِإي دبعن اكِإيهى  و ِعنيتسالوصل للجملة قبلهان "تسن اكِإينِعي"  
   الضالِّني  غَيِر الْمغضوِب علَيِهم والَ.)۲

الوصل للجملة قبلها الضالِّني هى  كلمة غَيِر الْمغضوِب علَيِهم والَ
التفقتهما خربا وانشاء مع املناسبة التامة "علَيِهم  أَنعمت الَِّذين ِصراطَ”

علَيِهم و غَيِر الْمغضوِب علَيِهم  أَنعمت ِذينالَّ والمقثضى للفصل يف ِصراطَ
 .الضالِّني والَ

  الفصل.)ب
 الْمستِقيم الفصل إلختالفهما الصراطَ  يف سورة الفاحتة هى اهِدناالفصل

، ةلعدم املناسب"نستِعني وِإياك نعبد ِإياك"و "ملك يوم الدين"خربا و إنشاءاً يف
"اكِإي دبعن اكِإيو  ِعنيتسا" و"نِدناطَ اهرالص ِقيمتسالْم"اكألن ِإي دبعن اكِإيو 

  .الْمستِقيم كالم اإلنشائية  الصراطَ نستِعني كالم اخلربية و اهِدنا
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  اجلدول
  عن الكالم يف سورة الفاحتة

  البيان   الكالمأقسام  األلفاظ  رقم
 الرحمِن اللَِّه ِبسِم  ۱

  الرِحيِم
كالم اخلربية اإلبتدائية ألنه ال   كالم اخلربية

يسبقه اإلنكار وهى مجلة 
مسند واملسند إليه ، اإلمسية

وهى اجلار و ارور و معناه 
   أو املصاحبة۷۰اإلستعانه

۲  دمة  ِللَِّه الْحة اإل  كالم اخلربيا كالم اخلربيبتدائية أل
ما حيتمل الصدق والكذب 

يصح أن يقال ، ۷۱لذاته
لصاحبه أنه صادق إن كان  

كالمه مطابق للواقع أو 
كاذب أن كان غري مطابق 

له و ابتداءا بدون تأكيد ألن 
املتكلّم خايل الذهن وهى 

تركّب باملسند / مجلة اإلمسية
إليه املعرفة وفائدته للتربك و 

لف املسند اإلضافية و األ
ال " اَلْحمدِ ِهللا" واالم يف 

العهديه ومجلة  اَلْحمدِ ِهللا من 
األلف واالم ،أنواع إجياز 

                                                
  ۱: ج۹۰:  قديري، ص حممد بن عبداهللا بن مالك االندلسي،تقريرات االلفية ابن مالك، مدرسة هداية املبتدئني لريبيا ۸70
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  لإلستغراق احلقيق
رب الْعالَِمين الرحمِن   ۳

  الرِحيِم
كالم اخلربية اإلبتدائية كالم   كالم اخلربية

اخلربية اإلبتدائية ألا ما 
حيتمل الصدق والكذب 

يصح أن يقال ، ۷۲هلذات
لصاحبه أنه صادق إن كان  

كالمه مطابق للواقع أو 
كاذب أن كان غري مطابق 

له و ابتداءا بدون تأكيد ألن 
  املتكلّم خايل الذهن

ألا ، كالم اخلربية اإلبتدائية  كالم اخلربية  الديِن يوِم ماِلِك  ٤
ما حيتمل الصدق والكذب 

يصح أن يقال ، ۷۳لذاته
ه صادق إن كان  لصاحبه أن

كالمه مطابق للواقع أو 
كاذب أن كان غري مطابق 

له و ابتداءا بدون تأكيد ألن 
 ومعناه، املتكلّم خايل الذهن

  احلقيقةالكشف عن 
۵  اكِإي دبعن  

  
كالم اخلربية   كالم اخلربية

ما حيتمل ، اإلبتدائية

                                                
  ۳٦:هـ ص۲۰۰۱/۱٤۲۲، دار الكتب العلمية، جواهر البالغة يف املعان والبيان والبديع . ،السيد امحد اهلامشي : املرجع السابق 72
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الصدق والكذب 
و معناه .،۷٤لذاته

  .للتخصيص
  

٦  اكِإي نِعنيتة  سة اإلبتدائية  كالم اخلربيا ، كالم اخلربيأل
ما حيتمل الصدق والكذب 

  ،٧٥لذاته
 أَنعمت الَِّذين ِصراطَ  ۷

ِهملَيع  
ألا ، كالم اخلربية اإلبتدائية  كالم اخلربية

ما حيتمل الصدق والكذب 
يصح أن يقال ، ٧٦لذاته

لصاحبه أنه صادق إن كان  
اقع أو كالمه مطابق للو

كاذب أن كان غري مطابق 
له و ابتداءا بدون تأكيد ألن 

ومعناه ،املتكلّم خايل الذهن
  لتجدد واحلدوث

ألا . كالم اخلربية اإلبتدائية  كالم اخلربية  علَيِهم الْمغضوِب غَيِر  ۸
ما حيتمل الصدق والكذب 

يصح أن يقال ، ٧٧لذاته
لصاحبه أنه صادق إن كان  

للواقع أو كالمه مطابق 
                                                                                                                                 

  ۳٦:هـ ص۲۰۰۱/۱٤۲۲، دار الكتب العلمية، جواهر البالغة يف املعان والبيان والبديع . ، السيد امحد اهلامشي : املرجع السابق74
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كاذب أن كان غري مطابق 
له و ابتداءا بدون تأكيد ألن 

اخراج ، املتكلّم خايل الذهن
الكالم لواله لدخل 

  ۷۸.لتبيني
اهدنا مجلة اإلنشائية يتركّب   كالم اإلنشائية  اهدنا  ۹

من فعل األمر وهي األمر 
لدعاء وهو الطلب على وجه 

  اخلضوع
  

 
 
 
 
 
 
 
  
 

                                                                                                                                 
  ۲۵:ص:نظم اجلواهر املكنون،لشيخ عبد الرمحن بن حممد األخضري 78
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  اجلدول
   يف سورة الفاحتةعن التقييداجلدول 

  البيان  أقسام التقييد  األلفاظ  رقم
التقيد بالنعت وفائدته   التقييد بالنعت  الرحمِن  ۱

الثناء باللسان للمدح و 
والقلب على مجيل نعم 

  اهللا
هى التقيد بالنعت   التقييد بالنعت  الرحيم  ۲

وفائدته للمدح وهو 
ملدح أو لثناء املنعوت 

لفظ اجلاللة إسم الكرمي 
و معناه أنّ اهللا تعاىل 
موصوف بالصفات 

الكمال مرتّه عن 
النقصان منها أنه تعاىل 

موصوف بالرمحن 
  الرحيم

 ومعناه، التقيد بالنعت  التقييد بالنعت  الديِن يوِم ماِلِك  ۳
احلقيقة الكشف عن 
وإن قلنا . للفظ اجلاللة

بأا نعت فهى ثناء 
  للمنعوت

التقييد   التقييد بالنعت  املستقيم  ٤
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بالنعت ملفعول ثان 
 "الصراطَ"

للتأكيد و داللة على 
الذين ( ختصيص املسئول 
  )احلق هو اإلسالم 

هى التقيد بالنعت للفظ   التقييد بالنعت  رب العاملني  ۵
اجلاللة تركب من 

املضاف و املضاف إليه 
  لثناء أو مدح املنعوت

التقييد    النسقالتقييد بعطف  وإياك نستعني  ٦
طف النسقبع   

لتفصيل املسند 
 إليه باختصر

  
 التقييد بعطف النسق   النسقالتقييد بعطف  وال الضالني  ۷

لتفصيل املسند إليه  
لتشريك ، باختصر

املعطوف واملعطوف عليه 
  ىف احلكم

 ِصراطَ  ۸
الَِّذين 

تمعأَن 
ِهملَيع 

التقييد بالبدل و يؤتى   التقييد بالبدل
ير بالبدل لزيادة التقر

  واإليضاح
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علَيِهم الْمغضوِب غَيِر ۹ بالبدل التقيد التقييد بالبدل 
لزيادة التقرير 

، واإليضاح
ألن البدل 

مقصود 
باحلكم بعد 

إيهام بأن 
 الَِّذين ِصراطَ
تمعأَن  ِهملَيع

 هو الذي غَيِر
 الْمغضوِب

ِهملَيع 
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  اجلدول
  ورة الفاحتةعن الوصل و الفصل يف س

  
  البيان  الوصل و الفصل  األلفاظ  رقم

۱  اكِإي دبعن 
اكِإيو  ِعنيتسن  

  

الوصل للجملة   الوصل
"ِإياك نستِعين" قبلها  

  
غَيِر الْمغضوِب   ۲

  الضالِّني علَيِهم والَ
 ِصراطَ”الوصل للجملة قبلها   الوصل

الَِّذين تمعأَن لَيع ِهم
التفقتهما خربا وانشاء مع "

املناسبة التامة والمقثضى 
 الَِّذين للفصل يف ِصراطَ

تمعِر  أَنو غَي ِهملَيع
 الْمغضوِب علَيِهم والَ

الِّنيالض.  
۳  "اكِإي 

دبعن اكِإيو 
 ِعنيتسو"ن 

 اهِدنا"
 الصراطَ

ِقيمتسالْم."  
 
 

الفصل   الفصل
إلختالفهماخربا و 

 نعبد ِإياك"إنشاءاً يف 
اكِإيو  ِعنيتسو"ن 

 الصراطَ اهِدنا"
ِقيمتسالْم."  
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وم ملك ي" و
 ِإياك" و" الدين
دبعن اكِإيو 

ِعنيتسن"  

ملك يوم "
 نعبد ِإياك"و "الدين
اكِإيو ِعنيتسلعدم "ن

  .املناسبة
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  الباب الرابع
 االختتام                                     

  اخلالصة.أ
   وهيالفاحتة من جهة املعاينتكون سورة ت

 اخلربية و  الكالم على قسمني وهىينقسمالفاحتة من جهة الكالم تكون سورة ت
 الرحمِن اللَِّه  ِبسِملمة ك هى الكالم اخلربية يف سورة الفاحتةوأما،الكالم اإلنشائية

  ِإياكُ,نعبد ِإياك، الديِن  يوِم ماِلِك، رب الْعالَِمين الرحمِن الرِحيِم، ِللَِّه الْحمد، الرِحيِم
 ِعنيتسِر، نوِب غَيضغِهم الْملَياطَْ,عِصر  الَِّذين تمعأَن ِهملَية يف و الكالم .عاإلنشائي

  .سورة الفاحتة هى كلمة اهدنا
تقييد ينقسم على ثالثة أقسام وهي التقييد الالفاحتة من جهة تكون سورة ت
وأما التقييد بالنعت يف سورة الفاحتة  . التقييد بالبدل، التقييد بالعطف النسق، بالنعت

 وغَيِر رب الْعالَِمين، ستِقيِمالْم، الديِن يوِم ماِلِك، الرِحيِم، هى كلمة الرحمن
التقييد بالعطف النسق يف سورة الفاحتة  هى و وأما .الضالِّني الْمغضوِب علَيِهم والَ

اكِعني ِإيتسا .وال الضالني،ناطَوأمالتقييد بالبدل يف سورة الفاحتة  هى ِصر الَِّذين 
تمعأَن ِهملَيضوب عليهمغري املغ،.ع.  
 وِإياك نعبد  ِإياك يف سورة الفاحتة هىوصلالالفاحتة من جهة تكون سورة ت
ِعنيتسالَ، نو ِهملَيِب عوضغِر الْمغَي الِّنيا الفصل يف سورة الفاحتة هى.الضو أم اكِإي 

دبعن اكِإيو ِعنيتسا  و نِدناه ساط الْمرِمالصِقيت. 
  ات االقتراح.ب

 وأما اإلقتراحات الىت سيعرضها الباحث هي األمور الىت تتعلق حبالة الباحث 
  :نفسه، فبذلك نرجو

  .أن يكون معاونا ومساعدا على من حيتاج إىل املعرفة عن البالغة . ۱
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ونرجو شعبة اللغة العربية وأدا أن جيمع ويزيد الكتب عن اللغة واألدب على . ۲
  .خص عن البالغةاأل

ونرجو أيضا مجيع القارئني على هذا البحث أن يقترحوا فيه ويعطوا النقد، .۳
واإلرشادات، والتصويب للحصول إىل أحسن احلصول ولنيل النجاح 

  .والكمال
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 ملراجع العربيةا
دار الكتب .م۲۰۰۳/ هـ ۱٤۲٤، التبيان ىف علوم القرآن،  حممد علي الصابوىن.۱

  .اإلسالمية
  .۱۹۸٤، دار الفكر، بريوت، جامع الدروس العربية.  مصطفى الغالييىن.۲
دار الكتب  ، جواهر البالغة يف املعان والبيان والبديع. ، السيد امحد اهلامشي.۳

  .هـ۲۰۰۱/۱٤۲۲، العلمية
  . هـ١٩٩٥/١٤١٦،مزيدة وممنقحة، تيسري البالغة،  الشيخ امحد قالش.٤
 املعهد االسالمي ،تقريرات جوهراملكنون بن حممد االخضري، الشيخ عبد الرمحن.۵

  .۱٤۲٤\ ۲۰۰۳ليؤبيا كديري،
، باملعهد قريرات عقود اجلمانت جالل الدين عبد الرمحن السيوطي، الشيخ.٦

  .۱٤۱۰\ ۱۹۹۹االسالمي ليؤبيا كديري،
، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي،  جالل الدين حممد بن أمحد.۷

 ۱۹۹۱/۱٤۱۲،دار الكتب، ة الصاويحاشي
تفسري ،جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي،  جالل الدين حممد بن أمحد.۹

 ۱۹۹۱/۱٤۱۲،دار الكتب، اجلاللني
، مدرسة هداية تقريرات االلفية ابن مالك حممد بن عبداهللا بن مالك االندلسي،.۱۰

 املبتدئني لريبيا قديري
 .األخضري  الثالثة الفنون لشيخ عبد الرمحن بن حمم ىفنظم جواهر املكنون.۱۱
   .)دون السنة(احلرمني ، املعجم املفصل يف اإلعرب، لدكتور إميل يعقوب.۱۲
  .)دون السنة(ردار الفك،التفسري الوجيز،األستاذ الدكتور وحبة الزهيلي۱۳
  .)دون السنة(فاتوك،تفسري لشيخ ياسني أمشوىن، ياشني أمشوين.۱٤
 للنشر طيبة دار، الترتيل معامل، البغوي مسعود بن احلسني حممد أبو ، لسنةا حميي. ۱۵

  .م ١٩٩٧ - هـ ١٤١٧ ، الرابعة : الطبعة، والتوزيع
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  .دون السنة،املنتخب تفسري، األزهر علماء من  جلنة.۱۶
، احملاريب األندلسي عطية بن متام بن الرمحن عبد بن غالب بن احلق عبد حممد  أبو.۱۷

  .التفاسري موقع، وجيزال احملرر
  .دون السنة،الكشاف، الزخمشري أمحد، بن عمرو بن حممود القاسم أبو. ۱۸
 بفخر امللقب الرازي التيمي احلسني بن احلسن بن عمر بن حممد اهللا عبد  أبو.۱۹

 و الكبري بالتفسري املشتهر ، الرازي الفخر تفسري ،الري خطيب الرازي الدين
  .بدون السنة،الغيب مفاتيح

 للنشر طيبة دار، ابن كثري،الدمشقي القرشي كثري بن عمر بن إمساعيل الفداء  أبو.۲۰
  .دون السنة،والتوزيع

 تفسري ،النعماين الدمشقي احلنبلي عادل بن علي بن عمر الدين سراج حفص  أبو.۲۱
  .دون السنة،الكتاب علوم يف اللباب

  .دون السنة،االشارات فلطائ ،القشريي امللك عبد بن هوازن بن الكرمي  عبد.۲۲
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